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العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة

معايي ُر النَّشر في المجلة
 أن يكون البحث في المجاالت التي تُعنى بها المجلة ،وأصيالً في أفكاره.
المقَدم منشو اًر من قبل ،أو مقدماً للنشر في مجلة أخرى ،أو مستالً من رسالة علمية.
 أال يكون
ُ
البحث ُ

 أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي وضوابطه المتعارف عليها ،ومن ذلك أن يحتوي على تقديم
وخاتمة وثبت للمصادر والمراجع.

 أن يقدم البحث مطبوعاً بخط ( ،)Simplified Arabicبدرجة ( )14في المتن ،وبدرجة ( )11في

الهوامش ،على أن تكون المسافة بين السطور مفردة ،وأن يكون ترقيم الهوامش آلياً تلقائياً متجدداً في أسفل

الصفحة.

الم َّ
قدمة للنشر بالمجلة للتحكيم العلمي من قبل متخصصين في سرية تامة ،وتلتزم المجلة
 تخضع البحوث ُ
بتوصياتهم.
 البحوث التي ترد للمجلة تكون ملكاً لها بمجرد تسلُّمها ،وال تُرد إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر.

 لهيئة التحرير في المجلة الحق في تنسيق البحوث المقبولة للنشر وترتيبها وفق سياسات المجلة دون إبداء
األسباب ،وال يعكس ذلك الترتيب قيمة البحوث أو مستوى أصحابها.

 البحث المنشور في المجلة ُيعبر عن رأي صاحبه وقدراته العلمية واللغوية ،وهو المسؤول عما نشر له من
معلومات وبيانات ووجهات نظر.
 يجب أال ت زيد عدد صفحات البحث عن ثالثين صفحة ،على أن تتقدمه صفحة تحمل عنوان البحث واسم
الباحث ،ودرجته العلمية ،ومكان عمله ،وعنوانه ورقم هاتفه.

 يقدم البحث للمجلة من ثالث نسخ ورقة ،وأخري إلكترونية ،مرفقا به تزكية لغوية من أهل االختصاص
تفيد بسالمته اللغوية ،وفق أنموذج ٍّ
معد من هيئة التحرير بالمجلة.

 يمكن أن تقبل المجلة في مجال اهتمامها نشر نتائج الندوات والمؤتمرات العلمية التي تقام في الجامعة.
 ترحب هيئة التحرير بالمجلة بما يرد إليها من مالحظات وأفكار ،ونقد بناء من المتخصصين ،وتَ ِع ُد بوضع
كل ذلك موضع العناية والتقدير.
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فهرس المحتويات
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

عنوان البحث

اسم الباحث

أسلوب األمر في القرآن

د .علي عبد السالم بالنور

أنموذجا )
(اإلهانة والتكريم
ً

أ .حنان علي بالنور

أبو تمام البصري وآراؤه األصولية

د .جمال عمران سحيم

36

د .طارق عطية البقيج

88

د .محمد حسين الشريف

124

د .مختار بشير عبد السالم العالم

163

د .عادل فرحات الشلبي

205

د .عبد الحميد إبراهيم سلطان

248

د .محمد فرج الزائدي

287

د .عبد العزيز بوشعيب العسراوي

326

د .إبراهيم عبد اهلل سلطان

389

د .خليفة فرج الجراي

441

أ .وليد جمعة حامد

476

د .يحيى مراد

521

د .محمد عبد السالم العالم

561

الجهل بالسنة
المظاهر – اآلثار – العالج
السواك سنة وعالج
العقوبات والغرامات المالية عند المالكية
تأصيل وتطبيق.
حديث ( افتراق األمة ) بين التصحيح
والتضعيف
حماية المجتمع من الجريمة
يحقق تكامل المجتمع ووحدته ونموه
من علماء الحديث المعاصرين في ليبيا
ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو
شهده منه:
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن
الخامس الهجري
الجانب الحديثي والفقهي عند ابن التين
الصفاقسي رحمه اهلل

 12التوجيه الداللي لنماذج من رواية نافع المدني
13
14

مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف
()1913-1863
سمات أهل الحديث والسنة

ب
ج

الصفحة
5
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افتتاحية العدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االفتتاحية
كلمة عميد الكلية

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل

فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

أما بعد:

فإن الدعوة إلى اهلل ه مهم الرسل عليه

((اعُب ُدوا
اهلل نبياً قط إلى قومه إال بادأه بقولهْ :
ث ينطلق إلى اإللالحات السلوكي والسياسي

منطلق العقيدة.

اللالة والسال  ،فما بع
اللَّهَ َما لَ ُك ِّم ْن إلَ ٍه َغ ْي ُرهُ))،
واالقتلادي وغيرها ،من

ث ه مهم أتباعه عبر القرون من الدعاة والمللحين الذين نلبوا
أنفسه للوقوف ف

وجه تيار المفاسد الت

تحط من قيم اإلنسان وأنفقوا

حياته وما يملكون من أجل أن يلعدوا بهذا اإلنسان إلى القم  ،وينقذوه من
الضالل عن منهج اهلل ،ومن الشهوات وعواقبها الوخيم .
ﱮﱰﱱ
ﱯ
ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱿ
ﲀ ﲁﱠ(النحل )36
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورسال اإلسال ه الرسال المتضمن لكل ما ف الرساالت السابق ،

فجاءت مهيمن على كل الديانات وخاتم لكل الرساالت ،لتكون شامل

لإللالح البشري برمته من جميع زواياه ،سواء من جه العقيدة أو السلوك

أو التشريع.
واذا ل تكن هذه األم على مستوى المسئولي الت

أنيطت بها،

واألمان الت أسندت إليها ،فإن هذا نذير لها بالضعف واالضمحالل
غير أنه من فضل اهلل تعالى على هذه األم أنه ال يخليها من العلماء

الربانيين والدعاة والمللحين ،الذين امتأل به تاريخ هذه األم  ،وحفلت بأخباره
لفحاته المجيدة ،يحملون هذه الدعوة جيالً بعد جيل ،ويبلغونها بكل أمان .
وهذه الدعوة العظيم ال بد أن يرافقها وع

دائ ومتجدد بحاجات

الناس وتغير أساليب مخاطبته .
وف هذا العلر نجد أن الدعوات الهدام الت تدعو إلى تعطيل شرع

اهلل والدعوة إلى اإلباحي

أو التطرف إلفساد المجتمعات قد

المطلق

استخدمت كل الوسائل المعروف ف مخاطب الناس والتأثير على عقوله ،
فكان لزاما على الدعاة والمللحين أن يواجهوا هذه التيارات بكل الوسائل

المتطورة الت تفيد ف نشر العل واظهار حقيق اإلسال السمحاء اللافي

المشرق والت تلل بالبشري إلى مرفأ األمن والسال .

وان كلي علو الشريع بجامع المرقب بالخمس تشق طريق الدعوة
إلى اهلل حامل مشاعل الهدى ودين الحق لتشارك ف مسيرة نشر هذا الدين
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلورته المشرق ومن منابعه الفياض اللافي كتاب اهلل وسن نبيه للى

اهلل عليه وسل وتعليمه للناشئ وايلاله لألجيال المترادف ف

جيال بعد جيل.

هذه األم

وبفضل اهلل ومنته فها ه اآلن تلدر باكورة مجلتها العلمي المبارك

(العدد األول) بجهود المخللين اللادق  ،وه مجل علمي محكم معتمدة
بقرار من رئيس جامع المرقب تعنى بالعلو الشرعي ف جميع جوانبها.
واذ تلدر الكلي هذه المجل المبارك تحقيقا لألهداف اآلتي :
 - 1لتكون لوتاً من ألوات الحق ،ولساناً معب اًر عن اإلسال كرسال
خاتم تخاطب الناس جميعا .

 – 2ولتكون محلل للعلو الشرعي ف

الفقه والعقيدة والحدي

والتفسير

وعل األلول والسلوك واألخالق والسير والتراج بياناً ألحكا هذا
الدين الحنيف وأخالقه ومعامالته ووسطيته وأعالمه ،وملتقى التنوع

الفكري والعلم .

الذي مثله جيل السلف األول ،الذي

 - 3ولتكون منب اًر للمنهج األلول

كان امتداداً لمنهج األنبياء والمرسلين ،وسار عليه التابعون له
بإحسان إلى يو الدين.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن أه السمات الت نرجوا أن تتس بها هذه المجل :

 -1البعد عن الغلو فهماً وتطبيقاً ،وااللت از بالوسطي  ،وقوفاً عند قوله
تعالى :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣﱤﱥﱠ (البقرة .)143
 -2االلت از بالدليل الشرع فيما نذهب إليه ،والبعد عن انتحال أهل الباطل
وتأويالت الجهل الت ال تستند إلى دليل لحيح.
 -3أن تكون الموضوعات الت

يت نشرها من المواضيع المهم والهادف

والت تخد العل وطالبه وتستنهض الهم ف البح

وتشارك ف

واالطالع والقراءة

إثراء المكتب اإلسالمي والبعد عن المواضيع المستهلك

والمكررة والت ليس لها من هدف إال المللح الخال .

ﳅﳇﳈ ﳉﱠﭐ (آل عمران)8:
ﱡﭐﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳆ

والحمد هلل رب العالمين.
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أنموذجا)
أسلوب األمر في القرآن (اإلهانة والتكريم
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسلوب األمر في القرآن
أنموذجا)
(اإلهانة والتكريم
ً
د .علي عبد السالم بالنور
أ .حنــان علي بالنور
كلية اآلداب  -الخمس

مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى صحبه الطيبين األخيار الذين
امتثلوا ألمر ربهم ،واتبعوا هدى رسولهم فمنحهم الكريم رضاه وتكريمه،

وأبعدهم عن ك ّل إهانة وخزي في الدنيا واآلخرة.
أما بعد ،فالقرآن الكريم َّ
المنزل بلسان عربي مبين هو الباعث األول في
َّ

تطور العلوم وتنوعها ،لذا ش ّكل بلغته ،وأسلوبه ،وبيانه المعجز دائرةَ التقاء
ّ
كثير من العلوم التي انطلقت منه واليه ،حيث نشأت في ظله ُعلوم عدة
كالنحو ،واللغة ،والقراءات ،والتفسير ،واألصول ،وعلم البالغة.

أما علم النحو فقد تضمن ملحوظات دقيقة عن أساليب الطلب في
َّ

العربية ،وأدواتها ،ومعانيها ،وزمنها الذي تدل عليه ،وفق قاعدة َّ
أن العالقات
اإلعرابية ترتبط بالمعاني الوظيفية ألجزاء الجملة ،كما كانت لعلم البالغة

تقر ارتباط أساليب المعاني باألجزاء الوظيفية للجملة
واعجاز القرآن أحكام ُّ
العربية في إطار النظم الصحيح للجملة ال سيما في أسلوب الطلب ،واألوجه
التي يعمل فيها ،وصور مخالفتها لمقتضى الظاهر ،ولعل هذا ما جمع علم

البالغة بعلم النحو في(علم المعاني) ،غير َّ
أن النحوي والبالغي يشتركان
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في َّ
أن النحوي ينظر في داللة األلفاظ على المعاني من جهة الوضع ،وهذه

أما البالغي فينظر في فضيلة تلك الداللة وهي داللة خاصة،
داللة عامةَّ ،

الجمال ،وهذا أمر وراء
والمعنى أن يكون في هيأة مخصوصة من الحسن و َ
النحو واإلعراب.
بالغية في
بيانية ،وأحكام
كما كان لبعض مفسري القرآن لمسات
ّ
ّ
تفاسيرهم ألساليب الطلب بك ّل صورها ،ومن هذه األساليب أسلوب النصح
واإلرشاد ،والرجاء ،والتمني ،وااللتما ،،والدعاء ،واإلباحة واالمتنان،
والتسخير ،والتهديد ،وأسلوب اإلهانة والتكريم ،وهي أساليب استعملها القرآن

الكريم بداللة األمر في الفعل.
لي أن أبحث في أسلوب منها وهو أسلوب اإلهانة
وقد يسَّر اهلل َّ
ٍ
بعض من دالالته البالغية،
والتكريم في القرآن الكريم؛ لعلي أقف على

وتقيم السلوك في إطار منهج
ولمساته الفنية ،التي ترصد خلجات النفّ ،،
مقيا ،من الخالق  للتفاضل بين عباده.
القرآن ،فهو
ٌ
على هذا المفهوم تأسست فكرة البحث في هذا الموضوع ،من مالحظة

َّ
موجه من اهلل  إلى عباده
أن اإلهانة والتكريم في البيان القرآني خطاب ّ
أن اهلل ال يريد رؤية عباده إالَّ حيث أمرهم ،وال يفتقدهم االَّ
يقوم على أساَّ ،
حيث نهاهم حتى يدركوا خطر العقاب ،وجزاء الثواب.

تباعا لجهود الباحثين في هذا المجال فقد بحثت في موضوٍع وسمتُهُ
وا ً
أنموذجا)؛ لرؤيتي َّ
أن
بعنوان :أسلوب األمر في القرآن (اإلهانة والتكريم
ً
-6-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
أنموذجا)
أسلوب األمر في القرآن (اإلهانة والتكريم
ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
أسلوب من أساليب القرآن العظيم الذي يعتمد
مهم لكونه بحثًا في
البحث فيه ٌ
العربية واسطةً للتبليغ بين نبيه الكريم وجميع خلقه المكلفين ،وباعثًا للوقوف
على طبيعة حكم النحاة واألصوليين وعلماء البالغة ،والتفسير في أسلوب

الطلب؛ َّ
ألن الشائع عنهم أنهم خدموا المعنى بأساليب متعددة وربطوه باللفظ،

فكانت بحوثهم التي قدموها من أهم البحوث خدمة للقرآن ،واللغة العربية.

أن ُيقَ ّسم
ت
ت مادةَ البحث َو َح َد ْد ُ
َولَ َّما َج َم ْع ُ
منهج دراسته ،تطلب البحث ْ
َ
على مقدمة ،وعرض للموضوع ،وخاتمة.
أشرت
أما المقدمة؛
ْ
فتوجت بالحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،و ُ
فيها إلى ملحوظة سطَّرها معظم أوائل النحاة ،وبعض مفسري القرآن الكريم،
وأغلب علماء البالغة واإلعجاز ألساليب الطلب في العربية ،وما يتصل بها.

بينت فيها
والى خطاب اإلهانة والتكريم في البيان القرآني الذي يعد منها ،كما ُ
دوافع البحث ،وفكرتَهَ ،و ُم َس َمى عنوانه ،والمنهج المعتمد في دراسته.
أما موضوع البحث فكان في ثالثة مطالب:
َّ

وضمنته داللة األمر في اللغة واالصطالح ،وفي البيان
األول:
َّ

القرآني ،وعند النحاة واللغويين ،وعند األصوليين ،وعند البالغيين.

اصطالحا ،وتنوع خطاب اإلهانة المتضمن
الثاني :مفهوم اإلهانة لغةً و
ً
أسلوب إهانة الشيطان ،وأسلوب إهانة سحرة فرعون ،وخطاب إهانة
المشركين والمنافقين الذي تفرع إلى شقين :خطاب إهانة في الدنيا ،وخطاب

إهانة في اآلخرة.
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تناولت مفهومه في اللغة واالصطالح،
أما الثالث :فالتكريم ،الذي
َّ
ُ
وأسلوب تكريم اهلل  ألنبيائه ،وللمتقين من عباده في الدنيا واآلخرة.
وكان منهجي في البحث وصفيًّا استقرائيًّا يقوم على تحديد النص

المتعلق بموضوع البحث ،وتتبع الشاهد فيه ،وجعلني هذا أقف على مصادر
جمعت بين ِ
القدم والحداثة ،وبين اللغة
استفدت منها-
ومراجع متنوعةً -
ْ
ُ

وتفسير القرآن وعلومه  ،أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر :معجم
مقايي ،اللغة البن فار ،،و ِ
الصحاح في اللغة وصحاح العربية للجوهري،
وتفسير أبي السعود ،وتفسير التحرير والتنوير البن عاشور ،والتصوير

البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان ألبي موسى ،واإليضاح في علوم
البالغة للخطيب القزويني ،واإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ،والمفردات

في غريب القرآن للراغب األصفهاني.

وعند توثيق بيانات المصادر والمراجع في هامش صفحات البحث
اعيت اختصارها تارًكا تفاصيلها في ِفهر ،المصادر والمراجع.
ر ُ
المطلب األول :أسلوب األمر:
األمر في أصل اللغة ضد النهي()1؛ َّ
أما
طلب إليقاع الفعلَّ .
ألن األمر ٌ
مفهومه في االصطالح فهو(( :طلب إيجاد الفعل))( ،)2أو هو ((قول القائل
) )1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور (أمر).
) )2تفسير البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي .337 :12
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لمن دونه :ا ْف َع ْل))( .)1ومن خالل التعريفات السابقة يلحظ الباحث التوافق

بين اللغة واالصطالح في َّ
أن األمر هو طلب التنفيذ من جهة االستعالء

بين اآلمر والمأمور.

ولألمر في القرآن دالالت متعددة ،منها طلب الفعل ،كقوله تعالى:
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﭼ البقرة67 :

 ،ومنها أن يكون األمر بمعنى

وفسره الزمخشري
الشأن ،قال تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ هودَّ ،123 :
ص َدهُ( .)2ويطلق على
ص ْد َ
بالطلب والقصد ،يقالَ :شأ َْن َ
ت قَ ْ
ت َشأ َْنهُ ،أي :قَ َ
اإلبداع ،ويختص بالخالق  دون الخالئق( .)3قال تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ األعراف .54 :ومن داللته العجب ،أو العظيم
المنكر ،قال تعالى حكاية قول موسى  للعبد الصالح :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ورودا في القرآن ما تدل على طب
ﰆﭼالقصص 20:وأغلب الدالالت
ً
إيقاع الفعل وتقييده ،أو بمعنى الشأن(.)4
وتناول النحاة األمر ألهميته في الدر ،اللغوي غير َّ
أن النحاة القدامى

مثل سيبويه -على سبيل المثال ال الحصر -قد أفرد له بحثًا مستقالً في كتابه،
) )1التعريفات ،الجرجاني .58 :
) )2الكشاف .122 :1

) )3ينظر :المفردات في غريب القرآن ،األصفهاني.157 :
) )4ينظر :المصدر نفسه.24 :
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بعنوان (باب األمر والنهي)( ،)1وضَّح فيه صيغ األمر المختلفة ،واستعمال

الخبر بمعنى األمر ،وعدول األمر عن أصل معناه إلى معان أخرى.

أما األصوليون فقد بحثوا في علم المعاني عدة أساليب منها الخبر
واإلنشاء ،والحقيقة والمجاز ،والعموم والخصوص ،واإلطالق والتقييد ،واإلجمال

والتفصيل والترجيح ،كما بحثوا داللة األمر في إطار القاعدة الشرعية أن األمر
للوجوب ،والنهي للتحريم ،وفي داللته على االستعالء ،والوجوب ،والزمن،

مما جعلهم يسهمون في تطوير البحث البالغي لألمر حتى أوصلوه
والمقدار َّ

إلى ما يربوا على ثالثين وجهًا من وجوه المعاني الثوان(.)2

أما البالغيون فقد بحثوا دالالت األمر بمنهج األصوليين؛ لمشاركة
َّ

بعض البالغيين مثل -السكاكي -في أصول الفقه( ،)3ويؤكد هذه المشاركة

()4
قائال(( :واعلم َّ
أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية
السبكي
ً
التداخل ...و َّ
أن كل ما يتكلم عليه األصولي من كون األمر للوجوب ،والنهي

) )1ينظر :الكتاب.144 -137 :1 ،

) )2ينظر :داللة األلفاظ عند األصوليين ،محمود توفيق محمد -100 :وما بعدها.
) )3ينظر :البحث النحوي عند األصوليين ،مصطفى جمال الدين.15 :

) )4هو أحمد بن علي بن عبد الكافي ،أبو حامد ،بهاء الدين السبكي (763 -719ه) له

مجاور بمكة.
ًا
عرو ،األفراح شرح تلخيص المفتاح ،ولي قضاء الشام سنة 713ه ،مات
األعالم للزركلي .176 :1
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للتحريم ،ومسائل األخبار ،والعموم والخصوص ،واإلطالق والتقييد،
وِ
اإل ْج َمال والتفصيل ،والترجيح ،كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني))(.)1

ث البالغيين ألسلوب األمر مرتبط بطائفتين ،هما :طائفة
َوَب ْح ُ
البالغيين ،وعلماء اإلعجاز وعلوم القرآن ،وهاتان الطائفتان أرستا قواعد
البالغة حتى أصبح هذا النوع من ِ
العلم دراسة مستقلة بذاته كعلوم العربية

األخرى ،غير َّ
أن منهج بحث أسلوب األمر قام على تعريفه ،وتحديد
طبيعته ،ثم تناول معانيه البالغية المتولدة من طبيعته بمعونة القرائن،

الجهد علماء أفاضل ،كالسكاكي،
وداللة السياق والمقام ،ونهض بهذا َ
والخطيب القزويني ،والزملكاني ،والزركشي ،وجالل الدين السيوطي من

خالل مؤلفاتهم(.)2

المطلب الثاني :اإلهانة:
ليست اإلهانة في البيان القرآني مجرد ازدراء ،أو تهوين من الشأن ،أو
ٍ
للسخرية والضحك،
باألحرى لم تكن أسلوب فكه إلثارة النفو ،،أو مدعاة ُ
واَّنما هي صياغة ذات داللة فعلية ِ
ت بفعل األمر ،ارتبطت بها أهداف
ص ْي َغ ْ
عظيمة ،سواء أكانت من الناحية المعنوية ،أو االجتماعية ،أو النفسية في

الدنيا واآلخرة ،ومن أهم أهدافها الدعوة إلى وحدانية اهلل ،ونبذ الشرك،
) )1عرو ،األفراح ،شروح التلخيص .53 :1

العلوم للسكاكي ،واإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني ،والبرهان
) )2وهي :مفتاح ُ
الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني ،والبرهان في علوم القرآن للزركشي،واإلتقان للسيوطي.
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المثل العليا والسلوك السوي؛ لنيل رضا اهلل 
ومحاربة الرذيلة ،والدعوة إلى ُ
والفوز بالتكريم في الدنيا واآلخرة.
(ه َو َن) الهاء والواو والنون أص ٌل يدل على سكون ،أو
اإلهانة لغةَ (( :
سكينة ،أو ُذ ٌل))( .)1ويقال(( :رجل فيه مهابةٌ ،أيُ :ذ ٌل وضعف .واستهان
به :استحقره))(. )2

إما من
واإلهانة والخزي في االصطالح هي انكسار يلحق النف ،،وهو َّ

نفسه ،وا َّما من غيره ،فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ،و يقال له

ان
ون والذل ،ويكون
ً
ون ،والهَو ُ
محمودا ،ومتى كان من غيره يقال له :الهُ ُ
الهَ ُ
(. )3
مذموما
والذ ُل ،ويكون
ً
غالبا-بصيغة األمر في
والتعبير باإلهانة نمط أسلوبي متنوعٌ يأتي – ً
السخرية والتهكم ،ولون من ألوان العذاب في
البيان القرآني ،وهو من صور ُ
الدنيا واآلخرة ،وفي القرآن الكريم صور متعددة تحمل معاني اإلهانة

والتحقير للشيطان –عليه اللعنة-الذي رفض االمتثال ألمر اهلل  بالسجود
وتكبرا ،وللمشركين الذين جعلوا هلل نِ ًّدا بعد إذ جاءهم
وتعاليا
حسدا
آلدم ً 
ً
ً
وي ْب ِطُن ْون الكفر ،وخطاب
الحق من ربهم ،وللمنافقين الذين ُي ْ
ّ
ظ ِه ُرون اإليمان ُ
(ه َو َن).
) )1معجم مقايي ،اللغة ،ابن فارَ ،

(ه َو َن).
) )2الصحاح في اللغة وصحاح العربية ،للجوهري َ

) )3ينظر :المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد.147 :
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اإلهانة سواء أكان من اهلل  ،أو مالئكته ،أو أنبيائه ،متنوع بتنوع قائليه .وقد
تنوع أسلوب اإلهانة الذي جاء بصيغة األمر في القرآن إلى اآلتي:
أوالً – أسلوب إهانة الشيطان:
الشيطان لغة هو كل ٍ
أما الشيطان في
عات من اإلن ،والجن والدواب(َّ .)1

ير شيطان،
االصطالح فهو الشرير من الجن ،ولهذا يقال لإلنسان إذا كان شر ًا
َّ
وال يقال ِّ َّ
جني يفيد االستتار ،ولهذا
جني؛ ألن قولك شيطان يفيد الشر ،وقولك ّ
الجني (.)2
يقال على اإلطالق لعن اهلل الشيطان ،وال يقال لعن اهلل
ّ
أما إبلي ،فهو من َبلَ َ .،وأَْبلَ َ ،من رحمة اهلل :يئ ،،ومنه ُسمي
َّ
إبلي ،،واإلبال :،االنكسار والحزن(.)3
واستعمل القرآن لفظ الشيطان في تسع وعشرين سورة( ،)4ولفظ إبلي،

في تسع سور( ،)5واختلفت داللة لفظ الشيطان عن إبلي ،،فلفظ الشيطان
أما لفظ إبلي ،فأثره في نفسه.
متعلق بأثر الشيطان في غيرهَّ ،
) )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ،شطن).

) )2ينظر :معجم الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري.307 :
(بلَ َ.)،
) )3ينظر :الصحاح للجوهري َ

) )4البقرة ،آل عمران ،النساء ،المائدة ،األنعام ،األعراف ،األنفال ،يوسف ،إبراهيم ،النحل،

اإلسراء ،الكهف ،مريم ،طه ،الحج ،النور ،الفرقان ،النمل ،القصص ،العنكبوت ،لقمان،

فاطر ،ي ،،ص ،فصلت ،الزخرف ،محمد ،المجادلة ،الحشر.

) )5البقرة ،األعراف ،الحجر ،اإلسراء ،الكهف ،طه ،الشعراء ،سبأ ،ص.
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وجاء في القرآن الكريم خطاب اإلهانة للشيطان الرجيم بصيغ عدة ،قال

تعالى:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ
األعراف . 13:وقال تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼالحجر .34 :وقال تعالى:
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ * ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﭼ األعراف .19- 18 :وقال تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ اإلسراء.63 :
في هذه اآليات الكريمة وردت أفعال األمر (فاهبط ،فاخرج ،اخرج،
اذهب) وهي خطاب إلبلي-،عليه اللعنة-وهي أوامر مفيدة لمعاني اإلهانة

إن
والتحقير (( فجملة(اهبط) :في محل جزم جواب شرط ّ
مقدر .أيْ :
ت عن الطاعة فاهبط...والشرط وفعله وجوابه في محل نصب مقول
امتنع َ
ْ

القول))( .)1والتعبير بالهبوط فيه ما فيه من اإلهانة والتحقير واإلزدراء.

علته...أما قولهَّ :
(إنك
والفعل(اخرج) تأكيد لألمر بالخروج متفرغ على
َّ

من الصاغرين) فهو تعليل لألمر بالخروج مشعر بأنَّه لتكبره ،أي :من
األذالء وأهل الهوان(.)2

أما توجيه األمر له بالخروج المقيد بالذم والزجر بحضور آدم  ففيه

((توجيه الخطاب آلدم بهذه الفضيلة بحضور إبلي ،بعد طرده زيادة إهانة؛
) )1الجدول في إعراب القرآن ،محمود بن عبد الرحيم صافي .366 :8

) )2ينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود .217 :3
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َّ
ْه َل العقاب زيادة
ألن إعطاء النعم
ِّ
لمرضي عنه في حين عاب من استأ َ
ظهار للتفاوت بين مستحق اإلنعام ومستحق
حسرة على المعاقَب ،وا ًا
للعقوبة))(.)1
(اذهب) فلي ،المراد بالذهاب على حقيقة األمر بل
أما قوله تعالى:
ْ
المراد كما قال الزمخشري (( :لي ،من الذهاب الذي هو نقيض المجيء،

ِ
خذالنا وتخليةً))( ،)2والغرض منه
امض لشأنك الذي اخترته
واَّنما معناه:
ً

إهانته وتحقيره ،وصيغة اآلية ( ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
التي جاءت بعد فعل األمر(اذهب) دالة على التهديد والوعيد في َّ
أن الذهاب
لي ،ضد المجيء ،بل للطرد واإلهانة(.)3

س َح َرة فرعون:
ً
ثانيا  -أسلوب إهانة َ
ومن صيغ اإلهانة والتحقير التي ذكرها البيان القرآني في الحياة الدنيا

الحوار الذي دار بين نبي اهلل موسى  وسحرة فرعون( ،)4و ِمن حوارهم

معه يظهر َّ
أن السَّحرة كانوا واثقين من أنفسهم في مغالبة موسى بدليل تمنيهم

على فرعون األماني ،وفي حوارهم خيَّروا موسى بين أن يبدأ أو يبدؤون،

ويخبر القرآن عن موسى َّأنه قال :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
) )1التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور .53 :8
) )2الكشاف.633 :2 ،
) )3ينظر :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،األلوسي .110 :15
) )4ذكر أربع مرات :األعراف ،116:يون ،81-80:،طه ،66:الشعراء.43:
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ﭡﭼ يونس .80 :ففعل األمر(ألقوا) في اآلية لإلهانة واالحتقار ()1؛ َّ
ألن
وحقير أمام معجزة اهلل.
ًا
مهانا
الذي ستلقونه سيكون ً
ثالثًا – أسلوب إهانة المشركين والمنافقين:
جاء أسلوب إهانة المشركين والمنافقين في القرآن الكريم متوافقًا مع
زمن صدور اإلهانة ومكانها ،ولذلك تنوعت إهانتهم في الحياة الدنيا ،ويوم

القيامة.

 -1إهانة المشركين والمنافقين في الدنيا:
صور متعددة لمعاني اإلهانة والتحقير للمشركين في
ًا
عرض القرآن
نوعَ أسلوبها بتنوع القائلين بها ،فجاءت من ِقبل اهلل  أو مالئكته،
الدنياَ ،وتَ َّ
أو رسله.

شركين الم ِ
الم ِ
نكرين للبعث قوله تعالى :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ
ُ
جاء في إهانة ُ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ * ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼاإلسراء.50 – 49 :

فأمر (كونوا حجار ًة أو حدي ًدا) لإلهانة والتحقير من شدة العجز()2؛
أل َّنه سلبهم ك ّل ما لإلنسان من خصائص اإلنسانية .ويؤيد هذا القول
) )1اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي .277 :3
) )2اإليضاح في علوم البالغة ،القزويني.142 :
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الشِ هاب

()1

في حاشيته قائالً(( :فالصواب َّأنه لإلهانة كما جنح إليه في

اإليضاح))(.)2

ت عليها صيغة األمر في الحياة الدنيا قوله
ومن صور اإلهانة التي دلَّ ْ

تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ * ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ *ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ األنبياء.13 -11 :
تصوير لمشهد القصم ،وهو أشد درجات القطع ،قال
فهذه اآليات
ٌ
الزمخشري عن هذه اآلية(( :واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط

عظيم؛ َّ
ألن القصم أفظع الكسر ،وهو الكسر الذي بين تالؤم األجزاء،
بخالف الفصم))(.)3

ولعل في التعبير بالفعل المضارع (يركضون) المفيد للتجدد والحدوث
ظنا منهم
ما ّ
يشخص استحضار حالة الهلع والركض ما ثلتين في الدهن؛ ً
أن الركض سينجيهم من عذاب اهلل  وعند هذه ِ
الشدة ،وهذا البأ ،يتلقون
اإلهانة والتحقير (ال تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم

) )1الشهاب(1069 -977ه) هو أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي ،قاضي
القضاة وصاحب التصانيف في اللغة واألدب ،نسبته إلى قبيلة خفاجة ،تولى القضاء ثم عزل،

من أشهر كتبه ريحانة األلبا -شفاء العليل -له ديوان شعر) األعالم  ،الزركلي .238 :1

) )2حاشية الشهاب (المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي)  .38 :6ينظر :الكشاف .628 :2
) )3الكشاف ،الزمخشري .106 :3
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تسألون) .وحقيقة األمر َّأنه ما عاد هنالك مجال للسؤال وال للجوابَّ ،إنما

المقام مقام إهانة وسخرية وتهكم بهم (.)1

ومن صور اإلهانة في البيان القرآني تشبيهًا ما جاء في تصوير حال
لما عقروا الناقة ،قوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
قوم ثمود َّ
ﭬﭼ

القمر.31 :

ِ
المحتظر:
تناول أبو موسى اآلية فقال(( :الهشيم :الشجر الياب .،و
الذي يعمل الحظيرة ،فالصيحة التي أرسلها اهلل عليهم أبادتهم فصاروا كهشيم

المحتظر ...وكان يمكن أن تؤدي العبارة معنى فنائهم وتحطيمهم لو قال

كانوا كالهشيم؛ ولكنه أراد أن يؤدي معنى آخر بهذا القيد وهو االزدراء ،و َّأنهم

ال كرامة وال آدمية لهم ،واَّنما هم كهذا الهشيم الموطوء بالدواب تبول وتروث
عليه ،وفيه من اإلهانة وضياع الحرمات))(.)2

أما إهانة المنافقين فتظهر من قوله تعالى( :موتوا بغيظكم) في اآلية
َّ
ﭽﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
عمران.119 :
) )1ينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود .58 :6
) )2التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان ،محمد أبو موسى.25 :
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وهذا الضرب من الخطاب البياني للمنافقين قال عنه بعض المفسرين
وعلماء علوم القرآن ( )1إَّنه دعاء عليهم ،وخزي لهم ،غير َّ
رد
أن أبا حيَّان ّ

القول بالدعاء عليهم قائالً(( :واألمر لي ،بدعاء؛ ألنَّه لو أمره بالدعاء لماتوا

جميعهم على هذه الصفةَّ ،
فإن دعوته ال ترد ،وقد آمن منهم بعد هذه اآلية

كثير .)2())...والذي يرتضيه أبو حيَّان وأوافقه الرأي َّ
أن األمر في هذه اآلية
لإلهانة والتحقير.
(فعل) مثل(:ب ّشر)
ومن أساليب اإلهانة للمنافقين ما جاء بصيغة ّ
وحيثما ذكر العذاب مع البشارة انصرف لإلهانة واالزدراء والتهكم .قال
تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ النساء.138 :
()3

حيث استعمل

فالفعل(ب ّشر) مكان(انذر) ،وهذا من االستعارة التهكمية
تهكما بالمخاطَب ،وانزًاال
اللفظ الدال على المدح في نقيضه للذم واإلهانة،
ً
لقدره ،وحطًا منه ،نحو قوله( :فبشرهم بعذاب أليم) بدل قوله :انذرهم)؛ َّ
ألن
البشارة َّإنما تستعمل في األمور المحمودة والمراد هنا العذاب والويل.
 -2إهانة المشركين والمنافقين في اآلخرة:
) )1مثل :أبي السعود في إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  ،422 :1واأللوسي في روح
المعاني  ،40 :4والزركشي في البرهان .251 :2

) )2تفسير البحر المحيط .44 :3

) )3ينظر :الكشاف ،الزمخشري .611 :1
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لونا من العذاب النفسي في اآلخرة إضافة إلى
يرسم أسلوب اإلهانة ً
العذاب الذي َّ
أعده اهلل  للكافرين والمكذبين والمنافقين.
العرض ،والحساب،
وأسلوب اإلهانة متنوع بتنوع مراحل اآلخرة من َ
والجزاء ،أو دخول المكذبين النار ،أو العذاب نفسه الذي يعذب به

المشركون ،كما َّ
أن أسلوب اإلهانة لم يرتبط في البيان القرآني بالمأمور
دائما ،بل قد يكون وقعه على َمن سيقع عليه الفعل نفسه.
ً

واستعمل القرآن فعل األمر(ادخلوا) إهانة للمشركين ،قال تعالى :ﭽ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ

الزمر.72 :

فجملة األمر(ادخلوا) في اآلية تدل من المقام والمكان المدخول فيه على
أيضا :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
اإلهانة والتحقير .وقوله ً
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

*

ﭿﮀ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ النحل. 29 - 28 :
فالتعبير بجملة األمر(فادخلوا) في اآلية لإلهانة واالزدراء ،وجملة (بئ،

النار.
مثوى الظالمين) أسلوب ذم ،المخصوص بالذم محذوف تقديره:
ُ
والجملة استئنافية ال محل لها من اإلعراب ،أي(( :فلبئ ،مثوى المتكبرين

ف التكبر دليل على استحقاق صاحبه النار))(.)1
ص ُ
هي .أي :جهنمَ ،وَو ْ
) )1تفسير البحر المحيط ،أبو حيان .397 :5
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ومن صور أسلوب إهانة المشركين في اآلخرة قوله تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ *ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
*

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ * ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ *ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ*

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ ق.26 -21 :
فاآليات الكريمة
الم َساقَةُ
تصور نف ،المشركين الالهية عن ذكر اهلل ُ
ّ
في ٍ
ذل َو َه َوان إلى جهنم؛ َّ
ت الخير في دار العمل ،وفي التعبير
ألنها َم َنع ْ
عن دفعها والقائها في النار الترقي في اإلهانة والتحقير.

وفي فعل األمر(ألقيا) اختالف بين المفسرين في كون المأمور ((واحد

أو اثنان ،فقيل :واحد ،واَّنما أتى بضمير االثنين داللة على تكرير الفعل،

ق أَْل ِ
كأنه قيل :أْل ِ
َّ
ين بالنون الخفيفة ،فأبدلها ألفًا إجراء للوصل
ق .وقيل أراد أَْلقَ ْ
مجرى الوقف))(. )1
ويصور الفعل(ألقيا) بجرسه ،وحسِّه ،صورة اإللقاء وما فيها من عنف
ّ
وقسوة وشدة؛ َّ
ألنها في نار جهنم التي ال تبقي وال تدر.
ويلحظ الباحث االختالف في استعمال مقال الفعل وفق المقام ،فالفعل

(أل ِ
ق) من اهلل  وفيه ما فيه من القهر اإللهي والشدة في اإلهانة والتحقير
على ما عرضته اآليات السابقة ،أو استعماله عند الغضب البشري مثل قوله

) )1اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص الدمشقي .30 :18
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تعالى حكاية عن سليمان  لرسوله إلى بلقي :،ﭽﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ النمل.28 :
أم ِر اهلل  للمالئكة
ومن صور اإلهانة في البيان القرآني ما جاء في ْ
المكلفين بالعذاب يوم القيامة قال تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ *ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ *ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ
،49 - 47

الدخان:

وقوله تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ * ﯿ ﰀ ﰁ * ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ * ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ *ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ * ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ * ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ * ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الحاقة.37 - 30 :
فاألسلوب في اآليات السابقة من سورتي الدخان والحاقة بتكليف من
َّ
للمعذب من حيث متعلق العذاب واقع
اهلل لمالئكة العذاب لما فيه من إهانة
عليه ،وهي ألفاظ في صياغة األمر ذات إيحاء رهيب ،نحو( :خذوه،

فاعتلوه ،صبوا ،خذوه ،فغلوه ،صلوه ،فاسلكوه).

أما فخذوه فاعتلوه ((فقودوه بعنف وغلظة؛ وهو أن يؤخذ بتلبيب الرجل
َّ
العتِ ُل هو الغليظ الجافي))( ،)1وهي أوامر موجهة
فيجر إلى حب ،أو قتل ،و ُ
المع َذب؛ تر ًقيا وتصعي ًدا ألعلى درجات اإلهانة
للمالئكة وقعها على ُ
) )1ينظر :المحرر الوجيز البن عطية  ،377 :4والكشف والبيان للنيسابوري ،186 :5
والكشاف للزمخشري .285 :4
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أما فعل األمر(ذق) فهو لإلهانة واالزدراء والتهكم بهذا
والسخرية والتحقيرَّ .

المشرك الضال (.)1

ومن تبكيتهم واهانتهم يوم القيامة قوله تعالي:

ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱠ المرسالت.31 -30:
مكررا؛ تر ًقيا في
فقد استعمل البيان القرآني فعل األمر (انطلقوا إلى)
ً
إهانتهم وتبكيتهم واالستهزاء بهم؛ َّ
قسر
ألن مالئكة العذاب تنطلق بهم ًا
((وأعيد فعل انطلقوا على طريقة التكرير لقصد التوبيخ واإلهانة

والدفع...ومقتضى الظاهر أن يقال :انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ِّ
ظل ذي

شعب ،فإعادة العامل في البدل للتأكيد في مقام التقريع ...وعبَّر عنه بالظل
تهكما بهم؛ َّ
ألنهم يتشوقون ظالً يأوون إلى برده))( .)2كما رسم الفعل
ً
مشخصا حالة المكذبين بيوم الدين في أدق تصوير لما
الحركة ،والصوت
ً
يكابدونه يوم القيامة جزاء تكذيبهم.
المطلب الثالث :التكريم:

التكريم لغة :هو من (( " َك َرَم" الكاف والراء والميم أصل صحيح له
بابان :أحدهما شرف الشيء في نفسه ،أو شرف في ُخلِ ٍ
ق من األخالق ،يقال:
) )1ينظر :الكشاف ،الزمخشري .285 :4

) )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور .435 :29
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الخلق يقال هو الصفح عن ذنب
رجل كريم ،وفر ،كريم ...،والكرم في ُ
()1
المذنب ...واهلل تعالى هو الكريم الصَّفوح عن ذنوب عباده المؤمنين))
.
أما التكريم في االصطالح فهو من ((أكرم نفسه عن المعاصيَّ :نزهها.
َّ

عظمه َّ
ونزهه...والتكريم :التفضيل))
وتكرَم فالن :تكلف الكرمَّ ،
فالناَّ :
وكرم ً
ّ

()2
.

والتعبير بالتكريم في البيان القرآني لون من ألوان الترغيب في الصفات
العالية الكريمة ،واألعمال الصالحة التي ينال بها أصحابها رضا اهلل وكرمه
وغفرانه .وفيه ترغيب إلى جنته وما فيها من نعيم أعد للمتقين ،وفيه ما فيه

من إثارة للنفو ،والخواطر إلى عالم اآلخرة المليء بالسرور والنعيم المقيم
الذي ال يحول وال يزول.
وأول تكريم من اهلل  كان آلدم  قال تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ البقرة.34 :
والتكريم في القرآن موزع بين الدنيا واآلخرة ،وهو جزء من مشاهد يوم
القيامة ،قال تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
) )1معجم مقايي ،اللغة ،ابن فار( ،كرم).

اصطالحا ،سعدي أبو رجب.317 :
) )2القامو ،الفقهي لغة و
ً
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التكريم في الدنيا:

كرم اهلل  أنبياءه في الحياة الدنيا؛ نصرة لهم على الباطل الذي
َّ
يواجهونه ،قال تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ  . . .اآليةﭼ هود.48 :
فاألمر (اهبط) أمر حقيقي وداللته على التكريم سياق اآلية؛ َّ
ألنه

متعلق بقوله تعالى( :بسالم منا وبركات عليك)؛ وهما ((حاالن من ضمير

الفاعل))( ،)1أيَّ :
أن الحال اهبط يحفك السالم وتحوطك البركة ،وأصل
إيذانا بتأمين المرء لمالقيه و َّأنه ال
السالم(( :السالمة ،واستعمل عند اللقاء ً
سوءا ،ثم شاع فصار قوالً عند اللقاء لإلكرام))(.)2
يضمر له ً
ومن صور التكريم ما صدر من يوسف  عند ما أوى إليه أبويه
وهو في مصر قال تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ يوسف.99 :
فداللة األمر(ادخلوا) للتكريم .وهذا مستفاد من السياق وقرينة الحال في
اآلية من قوله( :إن شاء اهلل آمنين).
) )1إمالء ما َّ
من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات ،العكبري .40 :2
) )2التحرير والتنوير ،ابن عاشور .89 :12
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التكريم في اآلخرة:

جاء التكريم في اآلخرة من الخالق على أتم وجه ،وأكمل حال قال
تعالى:ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ * ﯛ ﯜ ﯝﭼ الحجر.46- 45 :
فبعد اإلخبار المؤكد عن حال المتقين جاء األمر المفيد للتكريم

(ادخلوها بسالم آمنين) الذي قال عنه السيوطي إنه لإلكرام ( ،)1وقال عنه
الزركشي َّإنه ((خطاب الكرامة))(( .)2وبسالم آمنين) :جاءت في موضع
نصب على الحال ،وعلى هذا يكون تقدير المعنى :ادخلوها مصحوبين
()3

سلما عليكم
بالسالمة ،أو ادخلوها ُم ً

والباء في(بسالم) للمصاحبة(.)4

ويفصل فخر الدين الرازي القول في (بسالم ...اآلية) للداللة على
ِّ

مصاحبا بالسالمة
ادخل
التكريم قائالً(( :بسالم :كما يقول المضيف:
ْ
ً
والسعادة والكرامة ،والباء للمصاحبة في معنى الحال ،أي :سالمين مقرونين
بالسالمة ،أو معناه ادخلوها ُم َسلَّ ًما عليكم ،ويسلم اهلل ومالئكته عليكم))(.)5

قال تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ األعراف.49 :
) )1اإلتقان في علوم القرآن .277 :3

) )2البرهان في علوم القرآن .231 :2

) )3ينظر :التبيان في إعراب القرآن ،العكبري .783 :2
) )4ينظر :شرح ابن عقيل .22 :8

) )5التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .155 :28
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرد بالتكريم للضعفاء
وفي آية األعراف يتوجه الخطاب وفيه
ّ
((المسلمين الذين كانت ال َكفَرة تستحقرهم في الدنيا ،ويحلفون َّ
أن اهلل ال
يدخلهم الجنة)) (.)1

وجملة األمر (ادخلوا الجنة) تلوين للخطاب وتوجيه إلى الذين اقسموا
على غيرهم بأالَّ يدخلون الجنة ،ولكنهم سيدخلونها رغم أنوفهم .و(ال) في
لفظ الجنة للعهد

()2

.

أما لفظة ( خوف) فجاءت نكرة في سياق النفي إلفادة العموم( ،)3إشارة
َّ

إلى نفي أي شكل من أشكال الخوف عنهم ،وفي هذا زيادة ترغيب وتكريم.

وفي إطار التكريم قال تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ *ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ * ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ * ﰖ ﰗﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ * ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ ق.35 -31 :
تصدرت اآلية بالفعل (أزلفت) وذلك (( َّ
ألن االزالف هو التقريب؛ فكل

ُم ْزلَف قريب ،وكل قريب غير بعيد))( .)4ثم جاء ت جملة األمر (ادخلوها
) )1البحر المديد ،تفسير ابن عجيبة .493 :2

) )2ينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السعود .230 :3
) )3الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ،محمد الدمشقي.55 :

) )4شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،ابن هشام األنصاري .319 :1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدر المستأنف ،والجار والمجرور متعلق بحال
بسالم) وهي ((مقول القول ّ
الفاعل في (ادخلوا) ،وجملة (ذلك يوم) معترضة بين الحال وصاحبها(.)1
وبهذا التصدر رسمت اآليات مشهد اإلكرام والتكريم في اآلخرة لعباد
اهلل المتقين وهذا مستفاد وظاهر من صيغة األمر في قوله تعالى(:ادخلوها

بسالم) ،والباء للمصاحبة التي يعبر بها عن باء الحال( ،)2ثم تختم اآلية بما
يدل على التكريم والحفاوة وداللة الرضا لهؤالء المتقين ( لهم ما يشاؤون فيها

ولدينا مزيد) ،فهم أه ٌل لهذا التكريم بفضل اهلل وكرمه ومنته.

ومن أسلوب التكريم في اآلخرة قوله تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﭼالزمر.73 :

وقوله تعالى:ﭽ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
األعراف .46 :وقوله تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الرعد.24 :
وقوله تعالى :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ النحل .32 :وقوله تعالى :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﭼ الزمر.73 :
) )1ينظر :مشكل إعراب القرآن ،أحمد الخراط .519

) )2ينظر :تفسير البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي .140 :2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالمالحظ في اآليات السابقة اقتران دخول الجنة بالسالم سواء كان قبله

أو بعده ،ويجوز تنكير السالم كما في اآليات لكثرة استعماله( ،)1كما يالحظ
كثرة ذكر السالم مع األمر بدخول الجنة إلقرار األمن والطمأنينة ،والرضا

والتكريم.
ومن دالئل الرضا والتكريم اإلخبار عن المؤمنين المنعمين في الجنة

إن ،واسمية الجملة ،وهو إخبار متحقق الوقوع؛ َّ
بصيغ التوكيد نحوَّ :
ألنه
صادر عن الذي ال يتخلف خبره .نحو قوله تعالى :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ *ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ الطور.18- 17 :
أما في قوله تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ * ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
َّ

*

ﭫ ﭬ ﭭ *ﭯ ﭰ ﭼ الفجر.30- 27 :
فتصدرت اآليات بأداة النداء(الياء) وهي ((حرف وضع في أصله لنداء

البعيد ثم استعمل في مناداة القريب لتشبيهه بالبعيد باعتبار أمر راجع إليه،

المنادى ))(.)2
أو إلى
َ

ولعل هذا األمر هو تكريم النف ،التي يناديها اهلل  ويصفها
بالمطمئنة ،واألمر بعد النداء مفيد لالهتمام ،وال يكون االهتمام إالَّ داللة

على التكريم.

) )1الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل القرطبي .63 :9

) )2اإليضاح في علوم البالغة ،الخطيب القزويني.279 :
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي اآلية قرائن ملفوظة أغنت عن ذكر السالم ،فقد أغنى عن ذكر

السالم ألفاظ تحمل داللة السالم ،والرضا ،والتكريم هي (:المطمئنة ،راضية،

مرضية) .كما في إضافة العباد والجنة هلل  داللة الرضا وغاية اإلكرام

والتكريم.
ومن األسلوب المفيد للرضا والتكريم في البيان القرآني قوله تعالى:
ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الطور .19 :وقوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ

الحاقة.24 :

ﯫﯬ ﯭ* ﯯﯰ ﯱﯲ ﭼ

وقوله تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ

المرسالت.44 - 43 :

فاألمر في اآليات باألكل والشرب ((لي ،بأمر إيجاب وال ندب؛ َّ
ألن
ندبا ،إذا كان
اآلخرة ليست دار تكليف ،ومنهم من قال :ال يبعد أن يكون ً
الغرض منه تعظيم ذلك اإلنسان وادخال السرور في قلبه))( .)1ولذا لم يذكر

وذكر(هنيئا)أي :خالص اللذة ال يشوبه تنغيص (.)2
اإلسراف في اآلخرة
ً
والباء في اآليتين للسببية ،أي :كلوا واشربوا وتمتعوا بسبب عملكم الصالح

في الحياة الدنيا ،وذلك من إكرامهم أن جعل التكريم حقًا لهم ،وجملة (إنا
كذلك نجزي المحسنين) مسوقة لهذه اإلفادة ولزيادة تكرينهم والثناء عليهم؛
) )1التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين الرازي .99 :30

) )2ينظر :لباب التأويل في معاني التنزيل ،عالء الدين علي بن محمد ،الشهير بالخازن :7
.198
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َّ
ألنها ُسنة اهلل في جزاء المحسنين( .)1واهلل  أعلم بما َّنزل في كتابه.
آخرا.
والحمد هلل أوًال و ً
الخاتمة :وتضم أهم النتائج من خالل العرض والتتبع.
َّ -1
أن أسلوب اإلهانة والتكريم من أساليب الطلب التي يخرج فيها عن

مقتضى الظاهر ،و َّأنه نال اهتمام معظم النحاة األوائل ،وبعض مفسري
القرآن ،وأغلب علماء البالغة واإلعجاز في كتبهم.

َّ -2
غالبا
أن أسلوب اإلهانة في البيان القرآني نمط أسلوبي بصيغة األمرً ،
ما يصاحب السخرية والتهكم ،وهو لون من ألوان العذاب في الدنيا

واآلخرة ،وهو األكثر استعماالً في البيان القرآني من التكريم؛ ألنَّه

مرتبط بالباطل ،والبطل طرقه متعددة.

َّ -3
صور منها أسلوب إهانة اهلل 
ًا
أن ألسلوب اإلهانة في القرآن الكريم
للشيطان الرجيم ،و أسلوب إهانة موسى  لسحرة فرعون ،وأسلوب
إهانة اهلل  للمشركين والمنافقين في الدنيا واآلخرة.

َّ -4
أن التكريم شرف الشيء في نفسه ،أو شرف في خلق من األخالق،
و َّ
أن التعبير بالتكريم في البيان القرآني لون من ألوان الترغيب في العمل

الصالح الذي يرضى اهلل عنه.

َّ -5
أن التكريم في القرآن الكريم موزع بين الدنيا واآلخرة وهو جزء من
مشاهد يوم القيامة.

) )1ينظر التحرير والتنوير ،ابن عاشور .444 :29
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ -6
أن مناط التكريم واصل في الدنيا واآلخرة على أكمل وجه وأتم حال،

لألنبياء والرسل ،والمتقين من العباد ،وهو من عالمات الرضا والقَبول
عند اهلل .كما َّ
أن اإلهانة ملحقة للمشركين والمنافقين في الدنيا واآلخرة.
ِفهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم ( برواية حفص عن عاصم).
 اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي( ت911 :ه) تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيأة المصرية العامة

للكتاب ط1394/ه= 1974م.

 إمالء ما َّمن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات ،أبو البقاء عبد اهلل
ابن الحسين بن عبد اهلل العكبري (ت616:ه) تح :إبراهيم عطوة
عوض ،المكتبة العلمية الهور ،مكان النشر باكستان.

 اإليضاح في علوم البالغة ،جالل الدين أبو عبد اهلل محمد بن سعيدالقزويني ،الناشر :دار إحياء العلوم  -بيروت ط1999/4/م.

 -البحث النحوي عند األصوليين ،مصطفى جمال الدين ،بغداد .1980

 -البحر المديد ،تفسير ابن عجيبة ،أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة

اإلدريسي الفاسي ،دار النشر :دار الكتب العلمية بيروت ط/2/

2002م.

 البرهان في علوم القرآن ،محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي (ت:794ه) تح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعرفة بيروت 1391ه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،محمدبن محمد العمادي أبو السعود ،الناشر :دار إحياء التراث العربي-بيروت

(د.ت).

 تفسير البحر المحيط ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي تح:عادل أحمد عبد الموجود – الشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب

العلمية بيروت لبنان ط1422 /1/ه= 2001م.

 تفسير التحرير والتنوير= (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد فيتفسير الكتاب المجيد) محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور

(ت1393 :ه) الناشر :الدار التونسية للنشر -تون.،

 تفسير الخازن ،المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل عالء الدين عليبن محمد ابن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،دار الفكر بيروت لبنان

1399ه= 1979م.

 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ،فخر الدين محمد بن عمر التميميالرازي الشافعي (ت604 :ه) الناشر :دار الكتب العلمية بيروت.

 التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان ،تأليف محمد أبو موسى،منشورات جامعة قاريون ،ط1398 /1/ه= 1978م.

 الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،(ت671 :ه) تح :هشام سمير النجاري ،دار الكتب الرياض -المملكة
العربية السعودية ط1422/ه= 2002م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجدول في إعراب القرآن ،محمود عبد الرحيم صافي (ت1376:ه)الناشر :دار الرشيد مؤسسة اإليمان دمشق.

 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة (عناية القاضي وكفايةالراضي) أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي ،دار صادر

بيروت.

 داللة األلفاظ عند األصوليين ،محمود توفيق محمد ،مطبعة األمانةالقاهرة ،ط1987/1/م.

 -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،أبو الفضل شهاب

الدين السيد محمود األلوسي(ت1270:ه) دار إحياء التراث العربي-

بيروت.

 شرح ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي المصري الهمداني،تح :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر – دمشق.

حماد الجوهري،
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تأليف إسماعيل بن َّتح :أحمد عبد الغفور عطار ،الناشر دار ِ
العلم للماليين ط/4/
1407ه=  1987بيروت لبنان.

 الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة ،محمد أمين بن عمرالمشهور باين عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252:ه) تح :حاتم صالح

الضامن ،دار الرائد العربي سنة النشر 1990م.

اصطالحا ،سعدي أبو جيب ،دار الفكر دمشق
 القامو ،الفقهي لغة وً
سوريا ط1498 /2 /ه – 1988م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسممحمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي تح :عبد الرزاق المهدي ،دار

النشر :دار إحياء التراث العربي-بيروت.

 -الكشف والبيان ،أبو إسحاق محمد بن محمد النيسابوري ،تح :أبو محمد

بن عاشور مراجعة وتدقيق نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي –

بيروت ط /1/بيروت لبنان 1422ه.

 اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي،تح :عادل أحمد عبد الموجود – الشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب

العلمية بيروت لبنان ط1419 /1/ه= 1998م.

 مشكل إعراب القرآن ،أحمد محمد الخراط ،منشورات مجمع الملك فهدلطباعة المصحف الشريف.

 معجم الفروق اللغوية الحاوي لكتاب أبي هالل العسكري ،وجزًءا منكتاب نور الدين الجزائري ،تح :مؤسسة النشر اإلسالمي.2000 /1/
 معجم مقايي ،اللغة ،أبو الحسن أحمد بن فار ،بن زكريا ،تح :عبدالسالم محمد هارون ،دار الفكر ،ط1399 /ه 1979-م.

 المفردات في غريب القرآن ،أبو القسم الحسن بن محمد(ت502:ه) تح:محمد سيد كيالني ،بيروت – لبنان.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو تمام البصري وآراؤه األصولية
د .جمال عمران سحيم
كلية اآلداب – الخمس

المقدمــــة
الحمددهلل ر ا اللددنلمال الالوددسل الال ددس م لىددش ف د ر الم ددىال دداهلل ن
محمهلل وىش ار لىاه ال ى م اللىش آله الفوحنبه فجملال ،البلهلل فدنل مدل ف د

اللىددال م لى دد م فو ددالش ال ادده ل د د ر نان دده المانو ددهلل  ،فبدده احو ددش ال ا دده فد د
الددهللال ،الال د ر الحددسش مددل الح د ا م ،ال ددهلل و ملددن
الا د د بال ددباش اوج ا ددنهلل ،اللد د ا اح ددن
ا غ

ل ه الم

اح ن

لش فا م وال

ال وددال

لىددش ال مددنش،

لا دده لىم ددنش ال د د ال ،جم ددالا م ،ف ددس

الالمحهللث الال ااه الالبنحث ف ال الحاهلل الاللانئهلل ،ال ش مل
الالح الاو هللوش بان.

القهلل ال ش با ا اللى م لىمنش اإل س م الفئمد ،الدهللال لبد اللودال  ،ف ل د

فاه المؤل ن

ال لهللهلل

فاه المهللا س الالم نهج ،الفل ه نو مل لىمنش األم ،مل

فوددىالا هد ا اللىدد م الحد الا فوددالله الال دالا ب ح اد الاالالددهلل األودداللا ،،الاه مدالا
بناضنح م اجه ف او هللوش ال ااهلل بنل الاههلل مل الىغ ،الل با ،،الف ث الا مل

األمثى ،بغا ،اإلاضنح الالبادنل ،ال دنل مدل فبد ال هدؤوش لنلم دن لىد بدل محمدهلل

بل من م فبال من م البو ي مل لىمنش الا ل ال ابد الاجد ي ،حادث دنل الاحدهللا
فد اللد او الا ادش لداا م ال د المدنل

مل ال ال حمىالا اا ،الم ها المنل

األوالل الال اا ح ش لدهلل فد قبادن

المنل ا ،المب الال.

ال اادنش الاألوداللاال الامنمدن مدل فئمد،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البلهلل مش ال ملل ظا ل فل ه ا اللى م ال ي هدال فحدهلل المؤ دال لاد ا

اللى م الالمؤوىال له ف حنجد ،ألل جمد آ اؤ األوداللا ،ال دهلل س ال دهللالل فد

بحددث فال فبحددنث م د اى ،،و ددامن الفل بدده و الجددهلل اللدد م د

ال ددال ح ددش

اآلل.
القهلل ال مهلل

ف جم آ اش فب

مدن م البود ي لىدش ال دا المالثدالو بادن

الب وحنبان نح ن م ال ودالش لىبدنج  ،الااضدنح المحودالش لىمدنال ي ،الالجدنم
ألح ن م الا آل لىا قب ال ا هن مل ال ا األواللا ،الال ااا ،المام.،

الهد ا ال ددال مددل الهلل ا دد ،احد  م لىددش البنحددث اول دالا م بددنلم اج او د ا ائ
ال حىاى د الماددن ل ،فاددال الم د اج ال د ي ال مهلل دده ف د ه د الهلل ا دد ،لى ددر لددل
اللىما ،لى خوا ،الم اهلل هلل ا ان.

الاهلل ا

القن

بال آ اش فب

من م البو ي الآ اش ا مل المخنل ال م ل ض

فهلللدد ،ال د ااال الم نق د ان ،القم د

ب د جار مددن ف ا اجحددن ،الفلالم د

د ب اددش

في ددش لددنل م مددل مؤل دده ل ددنل مالج دالهللا ،فال خ اجدده مددل ددا م هبدده مددن

ا قل
القم

لش لو باس ،ح ش ون اللمش لىش من هال لىاه اآلل.
ب ا ا م البحث لش مااهلل الثمن ا ،مبنحث:

التمهيــد :خوا ،فب

من م البو ي.

المبحث األول :األم اا ض الالجالا.
المبحث الثاني :األم بلهلل الحظ من ا ا اهلل؟
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المبحث الثالث :األم المج هلل و اا ض ال ا
المبحث الرابـ ::ودا اللمدال م ا ال هلل

مجد هللل لدل الاد ائل لىدش في د ش

حمش؟
المبحــث المــام  :اللددن م بلددهلل خواودده هددش احمددش لىددش الحااادد ،ف م لىددش
المجنال؟
المبحث الساد  :فقش الجم هش هال اث نل ف م ثسث،؟
المبحث الساب ::خوا

لمال م الا آل بخب الالاحهلل.

المبحث الثامن :خوا

اللمال م بنلاانس.
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شمصية أبي تمام البصري

اسمــه:
هال لى بل محمهلل بل من م البو ي.

()1

مددل فوددحنا األبا د ي ،الو د ه لاددنض بن دده ن ددنل جاددهلل ال ظ د  ،ح ددل

ال س م ،حن قن بنألوالشن.
والدتــه:

فمن الوهلل ه فى م فلث ف مونهلل

بنل حهللاددهلل ،فال بنل ا اددا

جم ه لىش من ا ا

د ل ثا د مددل اللىمددنش ال د ال لدد م ا د

لش ن اخ الوهلل ه
فهددش ال د اج م

ن اخ ماسهلله م الاه مالا ب ن اخ الفن ا م.
الال ي ام ل فل

فل فبن من م دنل ملنود ا لهباد ي ،الابدل الجدسا

(  )387الابددل الاوددن ( 398ه دد) ،الابددل خددالاال م ددهللاهلل ( 390ه دد) الهددؤوش
مددل لىمددنش الاد ل ال ابد الاجد ي البددن الال ،فلىددش هد ا ددالل الوهلل دده فد بهللاادد،

الا ل ال اب الاج ي.
( )1ا ظ

جم ه ف

اا المهللا و  ،605/4الهللابن الم ها
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شمصية أبي تمام العلمية:

أوالً :آثاره العلمية:
لدنهللل مدن اددالالل اللدنل م بمددن

مددل بوددمن

ده مددل آثدن لىمادد ،،الاح د م لىادده بمدن

فد ماددهللال اللىدد م الال بادد ،،دالاش ن د

هد اآلثددن مود ن

الا بومن

سما ون الا لىمنش ،الفبال من م الاحهلل مل هؤوش األلس م ال ال

الاض د ددح ،فد د د مج د ددنش اللى د دد م الالمل ف د دد ،،الآث د ددن ا خىهلل د دده فد د د قبا د ددن
الاألواللاال الالم

ال ،المل ه اآلثن اللىما:،

دده

فال

ال اا د ددنش

 -1ث األهللل.،
 -2ددنا فد د الخ ددسر باد د  ،اله ددال م ددن ا ددمش الا ددال م بنل ا دده الما ددن ل،

ل د ض فادده آ اش م هبدده ال اا د القنبىاددن ب د اش ا د مددل ال ااددنش مددل الم د اها
األخ د  ،القددهلل ددنل ال د لار لىددش ه د الق اادد ،ددنئلن ف د لاددهلل خنودد ،القددهلل
الجهلل من اغهللاان مل مجنلس لىجهللاش الالم نظ ل.

()1

 -3نا ف فوالش ال اه ،الل ه لد م اودش لا دن هد ا ال دنا ،الآمدش فل

ا دالل هد ا البحدث الالد ي اىاده دببن فد ح دظ آ ائده مدل الضدان

مؤل ن

ا مل اللىمنش.

 -4نا مخ و ف الخسر.
( )1ال

ال نم .182/3
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ثانياً :اجتهاداته وامتياراته:

بد ال فد اللد او ثىدد ،مددل لىمددنش المنل ادد ،ددنبلالا مددن فلددر قددبىا م فد الحجدد،

الم ددنئش الخ ددسر ،الاالج ددهلل م ددل لىم ددنش المنل ا دد ،ل ددهللهلل م ددل اللىم ددنش ل فد د لا دد م
مؤل ن

مدن م لدهللل ادالش فد

الل ل مؤل ن ا م م ادالهللل ،الال ادالش لد ا م قىاىد ،،الألبد

الج ددهللش المد د هب م ا ددن هلل لى ددش الظنه ا دد ،فد د مالض ددال الاا ددنس ،حا ددث اا ددالش
مح جن لىاا من فجمل األمد ،لىدش الاادنس ،فمدل لدو ف اد م فجملدالا لىدش قادنس

الد ها بدنلال و فد الال ددنل ...الود ح لىد بنلاادنس فد
مل الوحنب ،القنش :ا
لم د

ه  ،الا ا ه

اف

دن ا الخمد بمحضد

 ،حهلل حهلل الان ر ،ال دا

ض د ار ل دده لددش فب د مال ددش األ ددل ي نبددن فادده :ال ادد م ال ادد م فامددن

اخ ىج ف وهلل و ممن ل م ابىغو ف ال نا الال  ،،ال ر األمثنش الاأل بن ثد م

قس األمال مل ل هللو ،فنلمهلل لش فحبان لش ار الف باان بنلحو فامن
المل قالالدهلل الجدهللش ال ااد ل دهلل فبد

ن.

مدن م قاللده فد اخد سر المج ادهللالن

د فبددال مددن م فل م د ها منلددو فل الحددو ف د الاح دهلل مددل فقنالاددش المج اددهللال،

اللدداس لددو ف د فقنالاددش المخ ى ددال ،البدده قددنش ف ث د ال ااددنش ،قددنش :الح ددش ابددل
الان  م ف ه

ش منل ن لل اخ سر الوحنب ،فانش :مخقشش المواا ،اللاس

الحو ف جما فقنالاىا م ،اله ا الاالش – قاش – هال الم اال لل منلون.
فمن من اش لل فب

من م ف م نئش الخسر ف ال ال  ،فم ان:

( )1الجنم ألح ن م الا آل ،لىا قب  ،206/11األ بانش ،آا.79-78 ،
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مدن

د ابددل لبدهلل البد فد

نبدده حادث قدنش :نال د فبدال مددن م قدنش :قددنش

منلو :ال نل ال ق الاجب ،،قنش البه قنش فهش اللى م ىا م و بلض فهش اللد او
 ،مؤ هلللن.

فن ه قنش :ه

()1

ث م قدنش :نال د فبدال مدن م ف ده قدنش :ال دنل ال قد الاجبد ،لىدش ال ااد الد ي

ا ضش لل قال ه ون

الجالبان لىش الغ  ،قنش :البه قنش ال نفل ن.

()2

أصول الفقه في عصر أبي تمام:
بنل ددب ،ألوددالش ال ادده ددنل لمنل ادد ،الل د او قوددا ال ددبو ف د

ودداش

فو د ددالش المد د د ها الال د د د لار فاا د ددن ،ال د د د اإل د ددن ل ل د ددش فل اإلم د ددن م الب د ددنج

( 474هد)

()3

ال ي الهلل نبه ن ح ن م ال والش ف فح ن م األوالشن لمهللل ف

فود د ددالش ال اد د دده المد د ددنل
( )1او

( )2الموهلل

ا د د د لىد د ددش البغد د ددهللاهللاال فاد د دده ن د د ددمنلاش الانض د د د

ن .265/3
ه.

( )3ىامنل بل خىر بل لهلل ال جاب الا قب المدنل  ،فحدهلل األئمد ،األلدس م فد الحدهللاث الال اده
الاألوالش ،اللهلل

403 ،هد ،الالل قضنش األ هلللس ،له مو ن

 ،802/4الفان

األلانل .408/2

الاإل ن ا  ،الالحهللالهلل ،الاح ن م ال والش ،الف
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( 282هد د د دد)

()1

م د د ددن م ،الاب د د ددل خ د د ددالاال م د د ددهللاهلل(،)3

الاب د د ددل الم د د ددنا( ،)2الفبد د د د

الالبنقس ( ،)4الالانض لبهلل الالهنا ( 422هد)
المل ف ا المو ن

المنل

ال

و

ف ه ا اللو :

 ددنا الىم د لىانض د فب د ال د( 331هد).

لم د ال بددل محمددهلل بددل لم د ال الىاث د

 نا جمن فهش المهللا  ،،ألب ب()1

منلاش بدل

دحنو بدل

282هد ،ا ظ

جم ه ف

()5

ال ا ه م مل فئم ،الل او.

األبا ي.

دمنلاش بدل حمدنهلل بدل الادهلل البود ي المدنل  ،قنضد بغدهللاهلل ،فااده،

محددهللث ،الم د  ،لدده مو د ن

م اددن :فح ددن م الا د آل ،الالم د هلل الالمالق د  ،ال ا هددن ،ددالف
اا المهللا و .168/3

ن اخ بغهللاهلل ،284/6

د،

( )2فبال الح ل لباهلل ار بل الم نا بل الم ضش البغهللهللي ،قنض المهللا  ،الم ال ل ،ال ل ده ابدل
الان دد م الال ددنفل  ،الاب ددهللال ف دده م ددل فه ددش الاد د ل الثنل ددث الاجد د ي ،ا ظد د
 ،237ج ل ال ال

الم ها

.77

جم دده فد د ال ددهللابن

( )3محمددهلل بددل فحمددهلل بددل لبددهلل ار بددل خددالاال م ددهللاهلل ،فوددالل م د ى م فاادده ،مددل منل ادد ،الل د او ،لدده
نا ف فوالش ال اه ،الفح ن م الا آل ،ال نا ف الخسر ،الف

جم ه ف

.103

اا المهللا و  ،606/4ج ل ال ال

( )4محمهلل بل القاا بل محمهلل البنقس  ،م ى م ف ل ي فودالل  ،ا اد
الل او ،مل فه م به ف األوالش ال ا ادا الاإل دنهلل ،دالف
ا

ال ها  ،168/3الفان

األلانل .269/4

390 ،ه د ا ابدن ،ا ظد
لاده ئن د ،المنل اد ،فد

د 403 ،هدد ،ا ظد

جم ده فد

( )5لبددهلل الالهددنا بددل لى د بددل و د بددل فحمددهلل بددل الح ددال بددل هددن الل ال غىب د البغددهللاهللي ،فاادده،
نل  ،فوالل  ،اه بد ب الح دل بدل الاودن  ،مدل بده نال ىادالن النالملال د،ن الناإل د ارن،

ال ا ه ددن ،د ددالف

.184/4

د د 422،هد د د بنلاد ددنه ل ،ا ظد د
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من م البو ي.

 -نا فوالش ال اه ،ألب

 -نا الماهللم ،ف األوالش ،ألب الح ل بل الاون ( 398هد).

 نا الجنم ف فوالش ال اه ،محمهلل بل خالاال م هللاهلل ( 390هد). -نا ال ا اا الاإل نهلل ،ألب ب

البنقس

( 403هد).

 د د ددا الانضد د د د لب د د ددهلل الاله د د ددنا البغ د د ددهللاهللي ،مث د د ددش د د ددنا ناإلف د د ددنهلللنالنالمىخ

ن ال ا همن مل ا الانض المن ل ،الم اهللل.
المبحث األول

رأيه في اقتضاء األمر اإليجاب عند اإلطالق
و خسر بال األوداللاال فل وداغ ،األمد قدهلل ال هلل ا د لمنلان ل دهلل فهدش

الىغ ،ف ملدنل م لدهللهللل ،م ادن الالجدالا الال دهللا الاإل دنهلل ،الاإلبنحد ،،ل دل القد
الخسر فامدن باد ا م فد المل دش الد ي الضدل

الا ائل لىش باش الحااا ،لىش فقالاش:

لده وداغ ،األمد المجد هللل لدل

القـــول األول :فل و دداغ ،األمد د مالض ددالل ،لىالج ددالا حااا دد ،،ق ددنش اب ددل
الاود ددن :ن ل د ددهلل منلد ددو فل األالام د د لىد ددش الالجد ددالا ا ال هلل

القنل،ن (.)1

مد ددل م د د الض

الق ددنش اب ددل ج ددالي ل ددل األمد د  :ن ا ال هلل مجد د هللا ل ددل الاد د ائل حم ددش لى ددش
الالجالا ل هلل منلو الف ث اللىمنشن
( )1الماهللم،

.58

( )2ا اا الالوالش

()2

.73
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لىش لو جمنل ،مل فواللا المنل ا ،،م ا م :منم ن اللنلم دن

من

فبددال مددن م البو د ي ،الالانض د لبددهلل الالهددنا الاإلمددن م البددنج ( .)1الهددال م د ها

ال نفل الفحمهلل

()2

البه قنش جماال ال اانش.

()3

القـــــــول الثـــــــاني :ف د د دده حاااد د دد ،فد د د د ال د د ددهللا( ،)4الح د د ددن الغ االل د د د فد د د د

الم و ش( ،)5الاآلمهللي ف

نبه قالو لى نفل (.)6

القـــول الثالـــث :ف دده حااا دد ،ف د اإلبنحدد ،،أل دده المحاددو ،الاألوددش ل ددهلل م
القىا.
الاالش ال اب  :ف ه اهللش لىدش او د او ،الهدؤوش اخ ى دالا فامدن باد ا م ،فمد ا م

م ددل اا ددالش :األمد د م د د و ب ددال الالج ددالا الال ددهللا ا د د ا ن ل ظا ددن ،اله ددال ق ددالش
( (1ا ظ

ح ن م ال والش ،330/1

ح ال اار

.111

ح اار الا اف

،103

د الب دالهلل  ،143/1ال الضدار

( )2ا ظد د د الل د ددهللل ،224/1الم د د دالهللل

 ،4د د د ح مخ ود د د ال الض د دد ،365/2،د د د ح ال ال د ددا

( (3ا ظ د فوددالش ال خ د ،15/1

ددر األ د ا لىبخددن ي  ،260/1ا ددا ال ح ا د ،1341

( )4ا ظ د المل مددهلل ،250/1ال بو د ل

 ،27المحوددالش  ،169/1د ح الىم د  ،206/1البح د

الم ا 39/3

فالا ر ال حمال .373/1

المحاق .367/2

(.418/1 )5

( )6اإلح ن م  ،144/2الالبح المحاق .367/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال ددنفل ف د

الاإلبنح ،ا

الاادد ،ل دده ،الم د ا م مددل قددنش :دده م د و بددال الالجددالا الال ددهللا

ا ن ل ظان.

()1

أدلة األقوال:

أدلة القائلين بالوجوب:
من القرآن الكريم:

()2

فالبخده ار لدال الجدش القد هلل

سـج َد
 -1قالله لنلشَ  :ما َم َن َع َ
ـَ الال تَ ج
الفبلددهلل لىددش مخنل دد ،األم د  ،فىددال لدد م ا ددل األم د ما ضددان لىالجددالا لمددن لىددو
ال الباخ الالاللاهلل ب س مخنل  ،األم .
ون ع جـن أَم ِـرِه أ ج ِ
ِ
ـيبه جم ِفتج َنـة
 -2قالله لدنلشَ  :ف جل َي جح َذ ِر ال ِذ َ
َن تص َ
ين ي َمـالف َ َ ج
ِ
ـيبه جم َع ـ َذاب أَلِــيم )3(ف د م ار بنلح د مددل مخنل دد ،فم د اللىددو لىددش
أ جَو يصـ َ
مخنل ده الاللادهلل ،فىددال لد م ا ددل األمد ما ضدان لىالجددالا لمدن ددنل لىحد مل ددش،
أل ه و مخنف ،لىاه ف مخنل  ،فم أل ه اجالال له و اوم ثنش.

ضـا اللـه َو َرسـوله
 -3قالله لنلشَ  :و َما َك َ
ان لِم جـؤ ِمن َوال م جؤ ِم َنـة الِ َذا قَ َ
ون لَهم ِ
الم َي َـرُ ِم جـن أ جَم ِـرِ جم )4(ف دش ار لدال الجدش فل ا دالل ألحدهلل
أ جَم ًار أ ج
َن َيك َ
ددالله وددىش ار لىادده ال ددى م خا د ل ،فددهللش لىددش فل
مددل األمدد ،ف د فم د الفم د
( )1ا ظ المحوالش  ،169/1بانل المخ و ،435/1
( )2األل ار ،آا)12( ،
( )3ال ال  ،آا)63( ،

( )4األحالاا ،آا.)36( ،
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لال لد م ااد ض لدو ل ن د

فم همن اا ض الالجالا،

و ار ف اق ضنش األم الالجالا(.)1

الخاد ل ثنب د ،فاده ،الهد ا

ثانياً :من السنة:
قالل دده – و ددىش ار لىا دده ال ددى م – (ل ددالو فل ف ددو لى ددش فم د د ألمد د ا م

بنل الاو ل هلل ش وسل)(.)2

الالجده او د هللوش باد ا الحددهللاث فل ل ظدد( ،لدالو) اددهلل ا دنش األمد لالجدالهلل
الم ا ،الال هللا ف ال الاو ثنب  ،فهللش لىش فل األم و اوهللو لىش ال دهللا،

بش من فاه م ا ،،ال لو من ا حاو ف الالجالا(.)3

فم ددن م ددل جا دد ،اإلجم ددن فا ددهلل م د د الا بد د ل األم دد ،فد د جماد د األلو ددن
ال ح د ا م المح مددن

مجملدد ،لىددش ال جددال ف د الجددالا اللبددنهللا
لددنلشَ  :وأ َِقيم ـوا الصـ َـالَُ )4(الالددش قاللدده لددنلشَ  :وَال تَ جق َرب ـوا الِّزَنــا )5(فثب د
()6
ب لو ا نقا م لىش فل ظنه األم لىش الالجالا.
( )1ا ظ م ل ال ااق

نلال ددن االلدده

.13

) )2فخ جه البخن ي ف وحاحه ،نا الجمل ،،بنا ال الاو اال م الجمل ،،ق م (.)887
( )3فح ن م ال والش ،326/1
( )4البا ل ،آا.83 ،

ح اار ال والش

( )5اإل اش آا.32 ،

.104

( )6ا ظ المحوالش لى االي  ،179/1بانل المخ و  ،436/1إل نهلل ال حالش
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القددهلل ال د ض لىددش هد ا او د هللوش ب دده و ا اددهلل و ظ ددن ،الالظددل و ال ددهلل

به ف مثش ه الم نئش(.)1

الفجنا ابل الحنجا ال هلل ه ا اول اض باالله :ن ن و

و ظ ن ،بش ا اهلل الاق  ،ألل اإلجمن ققل ن(.)2

ى م ب ه و ا ادهلل

أدلة القائلين بالندب:
اح ج هؤوش ب هللل ،اىا ،اللاىا ،،م ان:
ا د د هلللالا بم ددن الي ل ددل فبد د ه اد د ل – ضد د ار ل دده – ق ددنش :ددمل

الش ار ودىش ار لىاده ال دى م اادالش( :مدن ااد  م ل ده فدنج بال المدن فمد  م

به ف الا م ه من ا قل  م)(.)3
األم د

الالجدده او د هللوش با د ا الحددهللاث :فل ال ب د وددىش ار لىادده ال ددى م لىددو
لددش م ددائ ن الا د قنل ن الفلالم ددن او اددنش ،فالجددا حمددش األم د لىددش

ال هللا ح ش و ا ث م الم مال بنل و ،فىه فل ا لش ،الله فل و ا لش(.)4
( )1بانل المخ و .436/1
( )2الموهلل

ه.

( )3الا البخددن ي فد د

ددنا اول و ددن م ،بددنا اوق د دهللاش ب د ل

 ،7288ا ظ ف ر البن ي  ،317/13الم ى م ف

نا الحج ،بنا ف ض الحج م ل ف اللم .

( )4ح ن م ال والش  ،332/1اإلح ن م لآلمهللي ،189/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الال د ض لىددش ه د ا او د هللوش ب دده هلللاددش الاددنئىال بددنلالجالا و لىاددنئىال

بنل ددهللا ،ألل مددن و

الالم هللالا و ح

ف

د قاله و اجددا لىا ددن الا مددن اجددا لىا ددن مددن
ه م او قنل.)1(،

د قاله،

األدلة العقلية:
فهدد م مددن ا د هلللالا بدده :فل الم ددهللالا فلىدده خا د مددل

دده ،الهددال هللاخددش ف د

الالاج ددا ،ف ددش الاج ددا م ددهللالا ،الل دداس ددش م ددهللالا الاجب ددن ،ألل الالاج ددا م ددن
ه ،الالم هللالا لاس

النقا لىش

م اا ن(.)2

لو ،فالجا جلش األم حااا ،فاه ل ال ه

الال د د ض لى ددش هد د ا او د د هللوش ب دده ل ددال ددنل الا ددش ل ددظ األمد د لى ددش
فد الحد

الم دداال والمددن ل ددنل جلىدده حااادد ،فد

لددل ال لددش فال ب ال دده م اا ددن

بخددسر الم ددهللالا فن دده م ماددال ب ددالل ال لددش م جحددن لىددش ال د و ،الهددال ا د

م اال(.)3

أدلة القائلين باالشت ارَ:
ا د هللش الاددنئىالل بنو د او الى ظ د

الالجالا الال هللا الاإلبنح ،بثبال

دالاش بددال الالجددالا الال ددهللا ،فال بددال

قسو األم حااا ،لىش ف ث مل الالجالا،

فنلاددنئىالل بنو د او بددال الالجددالا الال ددهللا اددهلللالل ثبددال
()1
()2

نهلل ال حالش
نهلل ال حالش

( )3الموهلل

ه.

.346
.346
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لىاام ددن ،الالا ددنئىالل بنو د د او ب ددال الالج ددالا الال ددهللا الاإلبنح دد ،اد دهلللالل ثب ددال
الثسث.)1(،

قسو األم حااا ،لىش ه الملن

الالجده قدسو األمد حاااد ،لىدش ف ثد مدل الالجدالا ل دهلله م ف ده قدهلل ثبد

اإلقسو ،الاألوش فاه الحااا.)2(،

ال هلل لى ددش هد د ا او د د هللوش بد د ل المج ددنال فالل ددش م ددل او د د او ،الهد د ا م ددل
فب ق الاالالهلل ف خقنبن

ال

ه لغ ،الا آل ال ا م الال  ،المقا ل(.)3
المبحث الثاني

رأيه في األمر بعد الحظر ماذا يفيد؟
رأي أبي تمام:
ا ال هلل

واغ ،األم بلهلل الحظ اق ض

ل هلل فب

من م اإلبنحد ،،القدهلل

ا ه ا ال في لاه اإلمن م فبدال الاللادهلل البدنج  ،فادنش:ن ا ال هلل
بلهلل الحظ فاهلل ها فبدال ال د

ف ان ا ض اإلبنح ،ن(.)4
( )1الموهلل

ه.

( )2الموهلل ال نبو،

( )3الموهلل ال ال نباال

ا ال وال

ل ظد ،نافلدشن

الفبدال مدن م الابدل ود الابدل خدالاال م دهللاهلل لدش

.365/2

( )4ح ن م ال والش .333/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذا ب األصوليين في المسألة:

لهواللاال آ اش م لهللهللل ،فهمان:
 -1ه ددا جما ددال المنل ا دد – ،المد د ا م فب ددال م ددن م – ل ددش فل األمد د بل ددهلل
الحظد ا اددهلل اإلبنحدد ،،ال اىدده اآلمددهللي لددل ف ثد ال ااددنش،

()1

الهددال قددالش جماددال

الح نبى ،الم ها ال نفل  ،ال جحه ابل الحنجا الال ىم ن (.)2

 -2هددا بلددض م د خ ي المنل ادد – ،الم د ا م اإلمددن م البددنج – اللنمدد،
م د خ ي الح ادد ،لددش فل األمد بلددهلل الحظد اا ضد الالجددالا،
ال االي الابل ال ملن

()3

الاإل الي الال ا االي الابل حال م الظنه ي(.)4

الالادده هددا

 -3ها بلض األواللاال – م ا م ابل الامن م – مدل الح اد ،لدش ف ده

ل ف الحظ ال نبو ،الالنهللل حنش ال لش لش من نل لىاه قبش الحظ (.)5
أوال :أدلة القائلين باإلباحة:
ا هللش هؤوش ب هللل ،ثا ل ،م ان:
( )1ح ن م ال والش  ،350/1م نح الالوالش
( )2ا ظ
( )3ا ظ

 ،374اإلح ن م لآلمهللي .219/2

انا ،ال الش  ،415/1فالا ر ال حمال  ،379/1م نح الالوالش

ح ن م ال والش  ،350/1فالا ر ال حمال .379/1

( )4المحوالش  ،191/1قالاق األهللل ،،انا ،ال الش  ،415/1ال بو ل
( )5ال ح ا

 ،140فالا ر ال حمال .379/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -فل الظنه مل هد ا األمد ف ده قودهلل بده فد الج دنح فامدن فقد لىاده

الم ىر ،الاهللش لىش لو فل ال اهلل ا م

لبهلل مل فلش ائ ث م قنش له بلهلل

لو :ن افلىه ن نل الملاالش مل ه ا الخقنا

انق ال ح ا م هللالل ا .

()1

الال د ض لىددش ه د ا او د هللوش ب دده اد م ددى م ،ألل الظددنه فل ال دداهلل

قوهلل اإلاجنا ،الفل الى ظ مالضال لإلاجنا ،الالمانوهلل لى م بنألل نظ(.)2

 الا د هلللالا فاضددن بد ل ال الهلل األمد بلددهلل الحظد لإلبنحدد ،نلددا فد ال د لىددشال الهللهدن بلدهلل الحظد لىالجدالا ،مثدش قاللده لدنلش :فَـِذ َذا ق ِ
ض َـي ِا الص َـالُ فَا جنتَ ِشـروا ِفــي
األ جَر ِ
ض.)3(
فد

الال د ض لىددش هد ا او د هللوش بد ل ىبدد ،او د لمنش الحددهللهن اد

نفادد،

قنمدد ،الحجدد ،،بددش و بددهلل مددل هلللاددش فال ق ا دد ،ددهللش لىددش المل ددش الحااا د

الم اهلل مل ل ظ األم بلهلل الحظ .
 -الا هلللالا

لو ب ل ال ا لاس لىش ال ح ا م ،فال الهلل األم بلهلل ا الل

ل ف ال ح ا م الهال الم بنهلل  ،فنلالجالا الال هللا الانهللل و بهلل لان مل هلللاش(.)4
( )1ح ن م ال والش 335/1
( )2الموهلل

ه

( )3الجمل ،،آا)10( ،
()4

ح ال ال ا الم ا .57/3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الا هلل الانئىالل بنلالجالا لىش ه األهللل ،ب ل اإلبنح ،فد هد ال ودال

مددن فامد

باد ائل فخد

اد ال حد ا م الد ي ددباان ،الح ددش لددال لدد م ا ددبو هد ا

اإلبنح ،فاضن مل ىو الا ائل(.)1

ال ح ا م ل ام

أدلة القائلين بالوجوب:
 -فل الظددنه ل ددظ األمد

ا جد هلل لددل الاد ائل اق ضددش الالجددالا ،الهد ا

ل ظ األم م ج هلل لل الا ائل فنق ضش الالجالا نلمب هللف(.)2

الام ددل اول د د اض لى ددش هد د ا او د د هللوش ب دده اد د م ددى م ،ال ل ددو ألل

األم د د ه د ددن ما د د الل با ا ددد ،الحظ د د  ،اله د د ال د د و د د ف ه مدددل الالجدددالا لدددش

اإلبنح.،

 -الا د د هلللالا فاضد ددن ب ددده و خد ددسر ف د د فل ال ا د د بل ددهلل األم د د اا ض د د

الحظ  ،الو اغا

اهلل م األم ف لو األم بلهلل ال ا (.)3

الام ددل اول د اض لىددش ه د ا او د هللوش ب دده اادداس األم د لىددش ال ا د

لغ ،،الالاانس ف الىغ ،مم .
()1

ا ال وال

.366/2

( )2ح ن م ال والش .333/1
( )3الموهلل

ه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدلة القائلين بأن األمر الواق :بعد الحظر يدل علا رف :الحظر ورجوع

المأمور به اللا الحكم السابق:

فجمى دد ،م ددن ا د د هللش ب دده ه ددؤوش :فل او د د ا اش ألالامد د ال د د

الحظ د اددهللش لىددش ف اددن ال هلل

الد دالا هللل بل ددهلل

ل ف د الحظ د ال ددنبو ،ال جددال الم د مال ب ده لددش

الح  م ال ي نل له قبش ال الهلل الحظ مل بنح ،فال الجالا فال ا همن(.)1
الفق ا األقالاش ف

اهللا ي لش الوالاا ف هد الم د ل :،فل األمد بلدهلل

الحظ اهللش لىش جال ال لش لش من ن
ابددل ثاد فد

لىاه قبش الحظ  ،الهال من جحده

ددا حاددث ااددالش( :)2نالالوددحار الد ي اثبد

لىددش ال ددا ف دده

ا هلل الح  م لش من نل لىاه قبدش ال اد  ،فدنل دنل الاجبدن هلل الاجبدن ،الال دنل
م حبن فم حا ،فال مبنحن فمبنح ،المل قنش ه لىش الالجالا ا اض لىاه

فآان

ثا ل ،المل قنش ه لإلبنح ،ا هلل لىاه آان

ىان ه ا ال ي

الم
()1

()2

ن نل اخ ان بلض اللىمنش.

فخ  ،الال ي ا ظ م األهلللد،

قى د  :الهددال اخ اددن ال دداخ محمددهلل األمددال ال د ااق ف د فض دالاش الباددنل
ه األواللا.)3(،

ا ال وال

.373/2

ا ابل ثا .5/2

( )3فضالاش البانل ف

ا الا آل  ،3/2الالم ل
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المبحث الثالث

األمر المجرد ال يقتضي التكرار
رأي أبي تمام ونسبته الليه:
قددنش اإلمددن م البددنج  :ناألم د المج د هلل و اا ض د ال د ا ف د قددالش لنمدد،

فوحنب ن ،الح ن الانض فبال محمهلل لل منلو ،البه قنش فبال من من(.)1
آراء األصوليين وبيان الراجح منها:

الـــرأي األول :فل األم د المج د هلل اا ض د ال د ا  ،البدده قددنش ابددل خددالاال
م ددهللاهلل مددل لىمددنش المنل ادد،،

()2

الهددال قددالش لددبلض ال ددنفلا ،،ال الاادد ،لددل اإلمددن م

فحمهلل اخ ن هن الانض فبال الىش(.)3

ال ـرأي الثــاني :فل األم د المج د هلل و اا ض د ال د ا  ،الهددال اخ اددن فب د

مد ددن م البو د د ي ،القد ددالش ف ث د د ال ااد ددنش الالم ىمد ددال( ،)4ال جحد دده فبد ددال الح د ددال
( )1ح ن م ال والش .335/1
( )2ا ظ

( )3ا ظد د د

ح ن م ال والش  ،336/1البح المحاق .386/2

د د د ح الىمد د د  ،189/1اإلح د ددن م لآلم د ددهللي  ،155/2البحد د د المح د دداق  ،385/2الل د ددهللل

.264/1

( )4ا ظ اللهللل  ،265/1الب هنل  ،164/1الم و ش  ،159/3البح المحاق  ،385/2ا دا
ال ح ا ،351/1

ح ال ال ا الم ا  ،43/3فالا ر ال حمال .380/1
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البو د ي الال د االي الابددل الحنجددا الاخ ددن فبددال الخقددنا الابددل قهللامدد ،)1(،الهددؤوش

اخ ى الا بلهلل لو لىش ثسث ،فقالاش:

األالش :ف ه لىم ل الالاحهللل المح مش لى ا .
الثن  :ف ه لىم ل الالاحهللل ال ا مح مش لى ا .

الثنلث :ف ه لقىا منها ،ال لش ،و بااهلل م ل الو بااهلل

أدلة أصحاب المذ ب األول:

ا (.)2

ا هللش فوحنا ه ا ال في بلهللل فهللل ،،م ان:
 -1من جنش لل ال ب وىش ار لىاه ال دى م ف ده قدنش فد
(اض بال )

()3

ف

دن ا الخمد

الا الض ا لىاده ،فلاىدالا مدل قدسو األمد ال د ا  ،اللدال لد م

ا ل ما ضن مالجبه لمن لاىال (.)4

ددالقه ه د ا الددهلللاش بمددن اى د  :مددن د الا با ا دد ،اله د

ددنههلل الحددنش ف ادد م

لىم دالا ف دده ااوددهلل هلللدده الالج د  ،ال لددو و احوددش بم د ل الاحددهللل ،الخسف ددن ف د
الم ج هلل لل الا ائل ،فو

ف ا م ل م اض بال فبهللا(.)5

( )1ا ظ د المل مددهلل  ،108/1المحوددالش  ،192/1مخ و د ابددل الحنجددا  ،81/2ال مااددهلل ألب د
الخقنا  ،187/1الض ،ال نظ .616/2

( )2ا ظ المحوالش لى االي  ،192/1اإلح ن م وآلمهللي .155/2

ددنا الحددهللالهلل ،بددنا الضد ا بنلج اددهلل الال لددنش ،قدد م ( )6775ا ظد فد ر

( )3فخ جدده البخددن ي فد
البن ي .77/12

( )4ا ظ

ح الىم  ،193/1ح ن م ال والش  ،337/1ال مااهلل ألب الخقنا .192/1

( )5ا ظ ال بو ل

،43

ح الىم .193/1
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 -2من ثب

لل ال ب وىش ار لىاه ال ى م ف ه قدنش ( :ا فمد  م بد م

ف الا م ه من ا قل  م ،الا ا ااد  م فدن االا)
د

مددل فم ددن مددن ا د قل ن ،ال حددل و

()1

فد م ودىش ار لىاده ال دى م فل

د قا اإل اددنل بنلم د مال بدده لىددش

الهللالا م الال ا  ،فالجا فل ا الل لو الاجبن بظنه األم (.)2

ال ددالقه ه د ا ب دده و حجدد ،لادد م ف د ه د ا الخب د  ،ال حددل قددنئىالل بمالجبدده،

ال لو ف ه وىش ار لىاه ال ى م فم فل

ممن فم بده مدن ا د قل ن ،فنلد ي

اق ضددش األم د ف د ال لددش م د ل الاحددهللل ،المددن الاهلل لىددش لددو فغاد م د مال بدده الو

هللاخددش فادده ،ال حددل اددالش :دده اجددا فل ا د

ا قن

مددل الوددسل ال د فم د باددن مددن

ل قهلل لىش فلىان مل قان م ف ش بان قنئمن ،الال ل م ااهلل فانلدهللا ،الال

ل م ااهلل فمالمئن(.)3

 -3الألل قاللدده نودد من ا بغدد فل الدد م ددش المددنل ،م ددن فل قاللدده ل ددنلش:
ين )4(ال م ش م و؛ ألل ضنف ،األمد لدش جماد الالمدنل
فَاقجتلوا الم ج
ش ِرِك َ
نضنف ،ل ظ الم و لش جما األ خن

( )1اهلل م خ اجه.
( )2ا ظ

ح الىم  ،194/1ال بو ل

) )3ا ظ المونهلل ال نبا.،

(.)5

 ،44ال مااهلل ألب الخقنا .194/1

) )4ال الب ،،آا)5( ،

) )5الض ،ال نظ 616/2
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ددالقه هد ا بدد :فل نودد من لددن م فد الالمددنل لدداس بوددحار؛

لىالمددنل بلمددال م الو خوددال
لما م األمن ل بنل لش،

و ا لد ض

 ،ل ددل الالمددنل مددل ض د ال ه نلم ددنل ،الو اجددا

ا الالمنل.

شـ ِ
ين بددش ظا د قدداللا م
اللدداس ه د ا ظا د قاللدده لددنلش :فَـــاقجتلوا الم ج
ــرِك َ
نو م األان من ال ظا م ل ن قالله ناق ش مقىانن فن ه و اا ض اللمال م ف دش

مل ام ل ق ىه(.)1

أدلة أصحاب الرأي الثاني:
 -1فل قاللد دده ود ددىش ار لىاد دده ال د ددى م (ود ددش)

()2

فم د د  ،مد ددن فل قاللد دده:

نوددىا ن و اا ض د ف ث د مددل فلددش م د ل الاحددهللل ،الل د لو نوددشن الجددا فل و
اا ضد ال لددش ف ثد مدل مد ل الاحددهللل؛ أل ده م د و م دده ،الالم د و مددل الى ددظ و
و من اا ضاه الى ظ(.)3

اا ض

 -2فل او

نش الالمخنل  ،ف األم بم الل ،الب الالح ث ف الامدال،

الالهلللاش لىاه ف ه ا ق ل بنلامال من اا ض م ل الاحهللل حمش لىش م ل الاحهللل،

الا ا ق ل بان من اا ضد لدالهللا مخوالودن حمدش لىدش لدو اللدهللهلل دنألم فد
( )1الموهلل ال نبو .620/2

( )2جالش مل حهللاث منلو بل الحالا ث لل ال ب وىش ار لىاه ال ى م م فاللدن الفاده( :ودىالا مدن
فا مددال

فوددى ) فخ جدده البخددن ي ف د وددحاحه ،ددنا األ ال ،بددنا :األ ال لىم ددنف ال ا

ن الا جمنل ،،ق م ( ،)631ا ظ ف ر البن ي .139/2

( )3ا ظ

ح الىم  ،190/1ال مااهلل ألب الخقنا .188/1
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لددو ،ثدد م الامددال ا ن د

جما د

مقىا د ،ب د ل قددنش :نالار ألوددىالن ب د بم د ل

الاحددهللل ،الو ا ض د ال د ا  ،ف د لو األم د

ا ددنل مقىاددن الجددا فل احوددش

اوم ثنش به م ل الاحهللل الو اار لىش ال ا (.)1

 -3لددال قددنش لال اىدده :قىددو الالج د لدد م اجددال لدده فل اقىددو ف ث د مددل م د ل
الاحددهللل ،فىددال اق ضددش األم د ال د ا مىددو فل اقىددو ثسثددن ،اللمددن اق و د لىددش

الالاحهللل ،من لال قنش :قىاان من ئ (.)2
الترجيــح:

الالد اجر مددل فق دالاش األودداللاال ف د هد الم د ل ،هددال :قددالش مددل ا د

فل

األم د و اا ض د ال د ا الو الم د ل ،بددش هددال وددنلر ل ددش الاحددهلل م امددن؛ أل دده
اوددىر اااددهلل ب ددش الاحددهلل م امددن؛ فنل ددن

فم ددن بنإلامددنل هللائمددن ،الفم ددن بددنلحج

مد د ل الاح ددهللل ،اللو ددسحا ،األمد د المقى ددو ل ددش الاح ددهلل م ددل الاا ددهللال ح ددل م ددل

ال نم او

ان م لمن فاه مل اإلبان م(.)3

( )1ا ظ ال بو ل

،42

ح الىم .191/1

( )2ال مااهلل ألب الخقنا  ،190/1الض ،ال نظ .619/2
( )3ا ظ د

ددنئس األوددالش  ،25/2م ددنح الالوددالش

الم ؤالش  ،25/3الضانش السم ،260/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مباحث العام والماص
المبحث الراب:

صيغ العموم الذا وردا مجردُ عن القرائن الدالة علا استعمالها في
الشمول واالستغراق علا أي شيء تحمل؟

رأي أبي تمام:
هد ددا فبد ددال مد ددن م ل د ددش فل اللمد ددال م لد دده و د دداغ ،ا ضد دداه ،اله د د فل نظ د دده
المالض ددالل ،ل دده ى ددظ الجمد د الفل ددنظ الجد د س الفل ددنظ ال د د الاألل ددنظ المبام دد،
ددنملن فددامل الاددش ،النمددنن فامددن و الاددش ،النفين فاامددن ،النم ددشن ف د الالمددنل

النفالن ف الم نل ،الاو  م الم هلل المحىش ب ش ال ا هن.
الفثب د د

اإلمد ددن م البد ددنج ف د د

نبد دده فل ه د د ا في اإلمد ددن م منلد ددو الجماد ددال

المنل ا ،نلانض لبهلل الالهنا الفبد الح دل بدل الاودن الفبد

الهال م ها لنم ،ال اانش(.)1

مدن م ال اد ه م،

آراء األصوليين في المسألة:

الرأي األول :فل لىلمال م واغ ،مالضالل ،له حااا ،فاه ،ادهلل او د غ او
ف د الجمىدد ،الال ددنل ه ددنو خددسر ف د لمددال م بلددض الوددا  ،المل ددش ال اددن
اد ددهلل اللمد ددال م ف د دده اجد ددا حمىاد ددن لىد ددش اللمد ددال م ا لد دد م اد دد م ق ا د دد ،لىد ددش ف اد ددن

لىخو ددال

 ،الفو ددحنا هد د ا المد د ها ا ددمالل ف ب ددنا اللم ددال م .اله ددال م ددالا

( )1ح ن م ال والش  ،383/1البح المحاق  ،18/3اللهللل ،489/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجماال اللىمنش ،ال اىه الانض لبهلل الالهنا لل اإلمن م منلو ال نف ،فوحنبه

الال اانش ب

ه م(.)1

الرأي الثاني :ف ه لاس لىلمال م واغ ،مالضالل ،له حاااد ،،الفل هد األل دنظ
ال

مش وا اللمال م ه حااا ،ف الخوال
الق ددهلل

ا ج هلل لل الا ائل.

ددا هد د ا الا ددالش لمحم ددهلل ب ددل ددجن البىخد د م ددل الح ا دد ،البل ددض

المنل ا ،نبل الم نا ،الاخ ن اآلمهللي مل الم خ ال(.)2
ال ـرأي الثالــث :فل ه د الوددا ال د
الخوددال

الخوال

القهلل

الاللمددال م ،فددن ا ال هلل

ددمش وددا اللمددال م م د  ،بددال

مج د هللل لددل الا د ائل الهللالدد ،لىددش اللمددال م فال

الجا ال القر فاان ح ش ا

من ابال الم اهلل م ان.

ا ه ا الاالش ألب الح ل األ ل ي الالانض البنقس (.)3

أدلة أصحاب الرأي األول:
 -فل الم ج د ف د

ل د ر مالجددا الىغدد ،لددش مددن نقا د

بدده ف بنباددن ف د

محنال ا ا م المخنقبن ا م ،ال لى م ققلن قسقدن ا م األل دنظ اللنمد ،إل اهللل اللمدال م،
الو الهلللالل ل ه و لهلللاش ا الغ ألجىه الخ ال لل مالجدا اللمدال م .اللد لو لدال
( )1المونهلل ال نبا.،

( )2ا ظ د الل ددهللل  ،389/1د د ح ال ال ددا الم ا د  ،108/3ال ماا ددهلل ألبد د الخق ددنا  ،7/2البحد د
المحاق  ،17/3اإلح ن م لآلمهللي 294/2

( )3ا ظ الب هنل  ،322/1الم خالش

 ،139الم و ش  ،38/2اإلح ن م لآلمهللي .293/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قددنش الانئددش :مددل هللخددش هللا ي ف لقدده هلل همددن ،ف د لقش بلددض مددل هللخددش الح د  م
بنقاا م ح ل ل نبه المؤاخ ه(.)1

 ح ددل هللخددالش او د ث نش ،اددالش :ف د  م الاددال م و الاددهللا ،الفلددق ددش مددلهللخددش الددهللا

و مددل ددنل مددل فهددش ال ددو ،اللددالو هللخددالش الم د ث ش فد مالجددا

الى ظ لمن ح ل ا ث نؤ (.)2

 -فل اللددنهللل م د م ل لىددش فل مددن هللل د

لادده الحنجدد ،ن د

ال ددالس بدده

فلاددج الالادده ف د  ،الفل ددنظ اللمددال م الا د غ او الج د س ممددن ددهلللال الحنجدد ،لادده؛
أل دده مم ددن ا ود د ر فد د ال ددس م فابل ددهلل بم د د ا الل ددنهللل فل و ا ددالل ل دده فل ددنظ

ا نهمالل بان م

هللل حنج ا م لاان(.)3

أدلة أصحاب الرأي الثاني:
 -فل من ال اش الخوال

م الو فاده الو اثبد

مالجدا الىغدن

بنل دو.

اله د ا فن ددهلل؛ فن ددن با ددن فل الودداغ ،قددهلل ا ادد م م اددن اللمددال م ققلددن مددن ف د قاللدده
ـيء َعلِـيم )4(القدهلل ا اد م م ادن اللمدال م ظدنه ا ،الو مل دش
لنلشَ  :و َـو ِبك ِّـل َ
شج
لى و م اللى م الالظاال .
( )1ا ظ لبنا المحوالش .553/2
( )2الموهلل

ه.

( )3ح ن م ال والش .389/1
( )4األ لن م ،آا.)101( ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدلة أصحاب الرأي الثالث:
 -فل وا اللمال م

فقىاد د د د

الخوال

لمش دن ل فد اللمدال م ال دن ل فد الخودال

 ،فدن ا

اح م د د ددش فل ا د د ددالل مقىاا د د ددن ف اهلل با د د ددن اللم د د ددال م ،فال ا د د د د لمىان فد د د د
 ،ف لال الالقر(.)1

 -ل األل نظ ال

ال القددر ح ددش اد

اهلللش لمالمان ه مل قباش المجمش ،الح  م المجمش

الباددنل،

مددل المح مددش فل ا ددالل المد اهلل بلددض مددن ناللدده

لو الى ظ ،اله ا البلض و ام دل مل ف ده بنل مدش فد وداغ ،الى دظ ،مدن فد

الم ش ،بش و بهلل مل ال الهلل البانل مل المبال(.)2
الترجيـح:

الال اجر من ها لاه فوحنا ال في األالش ،ال لو لمن ا
 -الاددالش بددنللمال م ا ددو م د قبالدد ،الىغدد ،ال د

:

ددالش باددن ال ددنا ،الم د

لد ر او د لمنش لددهلل المبددال لىادده الوددسل الال ددس م ،الفوددحنبه الال ددىر مددل
بلهلله م.
( )1ا ظ لبنا المحوالش .555/2
()2

ا ال وال

.23/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -الادددالش بد ددنل القر ف د د

بنلخودال

ال

ود ددال

هللالل ق ا دد ،فال مخود

بان الش ال نا(.)1

األح د ددن م لقاد ددش ألح د ددن م ار .الاد ددالش

فقددش مدن فادده الخد ال لىددش الىغد ،الل بادد،

المبحث المام

العام بعد تمصيصه ل و حقيقة أم مجاز؟
رأي أبي تمام:
ها فبال من م لش فل الى ظ اللن م ا خ

بهلللاش لاى فال ل فال ا ث نش

م وش فن ه و اوا مجنالا ،قنش اإلمن م البنج :ن ال ها جمنل ،مل االخ ن د ب
من م ال ا لش ف ه و اوا مجن اال الال فبا ال خوا

م ه الاحهللان(.)2

آراء العلماء في المسألة:
الرأي األول :ف ه حااا ،فامن باد مقىادن ،دالاش خد

بدهلللاش م ودش فال بدهلللاش

م وش ،الهال م ها ال نفل الفوحنبه الف ث الح نبىد ،،القدالش لمنلدو الجمنلد ،مدل
الح ا ،من قنله فبال حنمهلل او ااا  ،الهال اخ ان الانضد فبدال القادا الال دا االي
الابل الوبنغ ،ال به من م الح مال لش جماال ال اانش(.)3
( )1الموهلل ال نبو .77/2

( )2ح ن م ال والش .399/1
( )3ا ظ د د

د د ح ال ال د ددا الم ا د د  ،160/3البح د د المحد دداق  ،410/2ف د د الحنجد ددا ،103/3

اإلح ن م لآلمهللي  ،247/2انا ،ال الش .485/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــــرأي الثــــاني :ف ددده مجد ددنال مقىادددن لىد ددش في الجد دده خ د د

ال خو ددا

 ،د دالاش د ددنل

م و ددس فال م و ددس ،فال اد د  ،اله ددال مد د ها جما ددال ال ددنفلا،

الالح ا ،اللنم ،المل الل ،،البه قنش لا ش بل فبنل ،الالباضنالي الابدل الحنجدا
الا هللي الجال م به الهللبال

الالو

الالبال الي(.)1

الال خ

الـرأي الثالــث :ل خد

اللددن م بم وددش نو د ث نش ،فددنل مددن باد احمددش

لىددش الحااادد ،،فمددن ل خ د

بم وددش فن دده لىددش المجددنال ،الهددال مح د لددل

بلض الح ا ،م ا م ال خ  ،الالاه منش الانض (.)2
ال ـرأي الرابــ ::ل باد بلددهلل ال خوددا
مجنال ،الالاه ها فبال ب

جمد فاددال حااادد ،فادده ،الاو فاددال

ال االي ،الهال من ح ن اإلمن م البنج الاخ ن (.)3

األدلــة:
أدلة الرأي األول:
 -فل نالش الى دظ لىبدنق قبدش ال خودا

بلهلل ال خوا

( )1ا ظ ال بو ل
( )2ا ظ ال بو ل

حااا ،لمس بنو وحنا(.)4
 ،122قالاق األهللل،175/1 ،

 ،123اإلح ن م لآلمهللي .247/2

دنل حاااد ،،فابادش ناللده لده

ح ال ال ا الم ا .160/3

( )3ا ظ البح المحاق  ،411/2ال حواش له مالي  ،369/1اإلح ن م لآلمهللي .247/2
( )4ا ظ

ف ال انا .384/3
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 -فل ل ددظ الم د د ال ا ف ا ددهلل ب دده الح با ددالل فا ددق ،الالحد د بال م د د الل

ققلن ،فا الل الى ظ م لمس ف مالضالله فا الل حااا.)1(،
أدلة أصحاب الرأي الثاني:

 فل الى ظ من الض حااا ،لىلمال م الل م ا لمش فاده ،فادهلل ا د لمش فدبلض األف اهلل هللالل البلض ،فاهلل ا لمش ف

أل ه الض لىلمال م ث م ا لمش ف الخوال

ا مدن الضد لده فا دالل مجدنالا؛

(.)2

أدلة القائلين بالتفصيل:
فل الهلللاش الم وش نل ق الاو د ث نش الالود  ،و ا د اش ب

فل ا ضدد دد م لدد ددش مدد ددن قبىدد دده ،فا د د ددالل د ددنلى ظ الالاح د ددهلل ،ف د ددس اثب د د د

بمجماللام ددن ،فا ددالل المجم ددال حااا دد ،فام ددن باد د بل ددهلل ال خو ددا
الانض فبال ب

ده ،فدس بدهلل

الح د د دد م و
ح ددش ق ددنش

الجمنل :،ل الثمن ال له لبن نل :ثمن ا ،الل ل و اث ال.

الفمن المخو

الم وش ااه لىاده الودسل الال دس م لدل ق دش ال دنش

الالوبانل بلدهلل األمد با دنش الم د ال ،ال ااده لىاده الودسل الال دس م لدل باد

الغ د

()3

( )1ا ظ
( )2ا ظ

ـ:
َحــل اللــه َ
بلددهلل قاللدده لددنلشَ  :وأ َ
الب جيـ َ
ح ال اار

()4

فددس ام ددل جلىدده م د ل ددظ

.176

ف ال انا .384/3

( )3فخ جه م ى م ف الوحار ،نا الباال  ،بنا بقسل با الحونل الالبا ال ي فاه
( ،)1513الفبددال هللاالهلل فد
الباال  ،بنا من جنش ف

( )4البا ل ،آا.)275( ،

دنا الباددال  ،بددنا باد الغد

اها ،با الغ

ق م (.)1230
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اللم ددال م سم ددن الاح ددهللا ،فا ل ددال فل ا ددالل الى ددظ األالش م د د لمس فد د

الض له فا الل مجن اال(.)1

ادد م ددن

أدلة القول الراب::
 فل ه ا الى ظ اودىر لى ثاد الالاىادش ،الهدال مالضدال ل دش الاحدهلل م امدن،الا م ددن حمى دده لى ددش لمالم دده ل ددهلل ل ا دده م ددل الاد د ائل ،الا ا اق د د

ال خوددا

ددنل حااادد ،فد

ب دده ق ا دد،

لددو؛ أل دده لدد م ا اددش مددل م ددمش لددش اد  ،الا مددن

فالقلده لىدش بلددض مدن دنل الاقلددن ح ده ممدن اوددىر فل ا قىدو لىاده ،فو د

ف ددو اددالش ف د ال ث ادد :،الالاددهللال ،فا قىددو ه د ا لىددش الاددهلل الالاددهلل ،ثدد م اددالش :الاددهلل

ف اق ق ا  ،ال ث ا ،،فا قىو الى ظ لىدش فحدهللهمن ،ثد م هدال مد
اوث ال الحااا ،ف الالاحهلل(.)2

لدو حاااد ،فد

 فل فه د ددش الىغ د دد ،ق د ددمالا ال د ددس م فق د ددنمن فا د ددنلالا :ل األ د ددمنش الم د د د هلللمالضالل ،لىالاحهلل ،الال ث ا ،مالضالل ،لسث ال ،الا  م الجمد مالضدال لىجمنلد،،

الاخ ى دالا فامددن الض د لدده ا دد م الج د س :فاددنش قددال م :اوث ددنل فمددن الاهلل ،القددنش قددال م:

الثسث دد ،فم ددن الاهلل ،الل دد م اا ددش فح ددهلل مد د ا م ل ا دد م الجمد د مالض ددال لىجد د س هللالل

الثسث ،الالخم  ،الال .)3(،
( )1ا ظ

) )2ا ظ
) )3ا ظ

ف ال انا .384/3

ح ن م ال والش399/1
ح ن م ال والش400/1
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المبحث الساد

رأي أبي تمام:

أقل الجم :ل و اثنان أم ثالثة؟

هددا فبددال مددن م لددش فل فقددش الجم د ثسثدد ،،الممددل

ددا هد ا الاددالش لادده

اإلمن م البنج فانش:ن فقش الجم ثسث ،ل هلل ف ث فوحنب ن ،البه قدنش فبدال مدن م
البو ي ،الالانض لبهلل الالهنا ،الهال الم اال لل منلون(.)1
أقوال األصوليين في المسألة:
القول األول :فل فقىه اث نل ،الهال الم االش لل لم الالاهلل بل ثنب  ،البه

قنش منلو الهللاالهلل الالانض الالغالال (.)2

القول الثـاني :فل فقىده ثسثد ،،الهدال الم ادالش لدل ابدل لبدنس اللثمدنل الف ثد

الوحنب ،الاألئم ،األ بل ،البه قنش الح ا ،الالح نبى ،،الاخ ن ال االي(.)3
) )1ح ن م ال والش405/1

) )2ا ظد د د الب ه د ددنل  ،349/1اإلح د ددن م وب د ددل حد د دال م ،413/4ال بود د د ل

 ،127د د د ح ال ا د ددار

 ،223د د د د د ددنئس األود د د د د ددالش ،1861/4د د د د د د ح مخ و د د د د د د ال الضد د د د د دد ،490/4،باد د د د د ددنل

المخ ود د  ،126/2البحد د المح دداق ،135/3د د ح ال ال ددا الم اد د ،145/3
 ،123فالا ر ال حمال 269/1

( )3ا ظ ال بو ل

ددنهلل ال ح ددالش

 ،127الحنوش  ،518/1اناد ،ال دالش  ،480/1البحد المحداق ،137/3

ح ال ال ا الم ا .144/3
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األدلــة:

أدلة القول األول:

م ددل الاد د آل ال د د ا م :قالل دده لدددنلش :الِ جن تَتوبــــا الِلَــــا اللـ ِ
صــــ َغ جا
ـــه فَقَـ ج
َ
ـــد َ
قلوبك َما )1(ف قىو ل ظ الاىالا الف اهلل به قىبنل ،الاألوش ف اإلقسو الحاااد،
اللهلل م ال اش و بهلللاش(.)2

مل ال  :،قاللده ودىش ار لىاده ال دى م( :اوث دنل فمدن فالقامدن جمنلد)،

()3

الهددال ففوددر الل د ا ،اللددال اددش ه د ا لددل الاحددهلل مددل األل د اا ددنل حجدد ،،فمددل
ونحا ال

فاللش(.)4

اإلجمددن  :ا د هلل فوددحنا ه د ا ال د في ل االادد ،فخبددن ه م بنجمددن الوددحنب،

ان لَـه
لىش حجا األ م مل الثىث لش ال هللس بنألخالال لاالله لدنلش :فَِذ جن َك َ
السد .)5(
الِ جم َوُ فَِِل ِّم ِه ُّ
مل جا ،الىغ :،اح ج فوحنا ه ا ال في بنو د لمنش الىغدالي ،فادهلل ا دو
فهش الىغد ،لىدش فل المخبد اادالش لدل

ده الآخد ملده :قى دن الفلى دن ،الودح،

قاللدده ا فقبددش لىادده جددسل :فقبددش ال جددنش ،بددش ا قىددو لىددش الالاحددهلل ،فااددالش
( )1ال ح ا م ،آا.)4( ،

( )2ا ظ اإلح ن م لآلمهللي  ،274/2اإلبان ،1331/4
()3

البخن ي ف

نا األ ال ،بنا اث نل فمن فالقامن جمنل ،،ق م (.)658

( )4ا ظ المل مهلل ،231/1
( )5ال نش ،آا.)11( ،

ح مخ و ال الض.493/2 ،

ح مخ و ال الض ،394/2 ،اإلبان .1332/4
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الل بد  :حددل فلى ددن ،ال اددهلل الانئددش

دده ،الهد ا ىدده وددحار ف د الىغدد ،،ددنئ

ا لمنله ،فهللش لو ىه لىدش فل ل دظ الجمد حاااد ،فد اوث دال ،الاو د لمنش

هلللاش الجالاال ،الاألوش ف اإلقسو الحااا.)1(،
أدلة القائلين بأن أقل الجم :ثالثة:

ا د هلللالا بد ل ال ددنبو لددش فادد م ال ددنم مددل قاللددو :جددنش الفددن س الثسثدد،،

فمن الاهلل هللالل اوث ال فون او  م مخ ون به.

الالجد دالاا :فل هد د ا مالضد د الخ ددسر ،الل دداس ال ددنبو ل ددش فا دد م ال ددنم

د  م ،بددش ال ددنبو لددش فادد م الل بد اوث ددنل فمددن الاهلل ،الال ددبو لددو لددش فادد م

مل لاس مل فهش الى نل ،فنل لو لاس بسال م ألهش الل با.)2(،

قالش الوحنب  :ا هلللالا بمن الي لل ابل لبنس ف ه اح ج لىدش لثمدنل

– ض ار ل امن – ف األخالال احجبنل األ م مل الثىث لش ال هللس باالله
السد  )3(اللاس األخالال خالل فد ل دنل
ان لَه الِ جم َوُ فَِِل ِّم ِه ُّ
لنلش :فَِذ جن َك َ
قالمددو ،فاددنش لثمددنل – ض د ار ل دده –( :و ف د قا فل ف اددض فم د ا ددنل
قبى ال الا ثه ال نس المضش ف األمون ) (.)4

( )1ا ظ
( )2ا ظ

ح ن م ال والش  ،406/1ال بو ل
ح ن م ال والش .400/1

( )3ال نش ،آا.)11( ،
( )4ا ظ ال ل ال ب

 ،131اإلح ن م لآلمهللي .274/2

لىبااا  ،372/6نا ال ائض ،بنا :ف ض األ م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرأي الراجح:
البلهلل

ه األهللل ،أل ا الم اها ف ه الم ل ،فماش لش د جار

ال في الانئش ب ل فقش الجم ثسث،؛ لادالل فهللل ده ال دسم ان مدل الملن ضد ،،الهدال

ال د ي لىادده فهددش الىغدد ،الال د  ،الهددال ال ددنبو لددش ال ادد م ل ددهلل قددسو الجم د ،
الال بو هلللاش الحااا ،،الضدلر فهلللد ،المد ها اآلخد  ،حادث لد م ا م دو ب د ش

اوىر لس هللوش به.

المبحث الساب:

تمصيص عموم القرآن بمبر الواحد
رأي أبي تمام البصري:
ا

فبال من م البو ي جالاال خوا

من فثب ه اإلمن م البنج ف

لمال م الا آل بخب الالاحهلل ،الهد ا

نبده فادنش :ناجدالال خودا

لمدال م الاد آل بخبد

الالاح ددهلل ،الهد د ا ق ددالش جمنل دد ،م ددل فو ددحنب ن نلانضد د فبد د محم ددهلل الفبد د
ال ا همن الجمنل ،مل فوحنا ال نفل ن(.)1

( )1ح ن م ال والش .422/1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقوال األصوليين في المسألة:

لم ددال م الاد د آل بخبد د اآلح ددنهلل ،الا ددا

القـــول األول :اج ددالال خو ددا

لىجماال ( ،)1الح ن الانض لبهلل الالهنا لل ثا مل الح ا.)2(،
القــول الثــاني :ف دده و اجددالال و ا ددنل اللمددال م قددهلل هللخىدده ال خوددا

باقل  ،فاجالال خواوه بخب اآلحنهلل ،الا ا لىح ا.)3(،
القول الثالث :ف ه و اجالال خوا

لمال م الا آل بخب اآلحنهلل مقىان،

به الانض فبال الىش الفبال الخقنا لبلض الم ىمال(.)4
أدلة الجمهور:

استدلوا باإلجماع والمعقول:

 -1فم ددن اإلجم ددن فا ددهلل فجمد د الو ددحنب ،لى ددش خو ددا

بخبد الالاحدهلل فد ف ثد مدل مالضد  ،مدل لدو :خوددا
( )1ا ظد د البحد د المح دداق ،364/3
،550/2

ددنهلل ال ح ددالش

ح الىم  ،351/1الب هنل .426/1

( )2ا ظ الم الهللل

 ،107الم خالش

 ،521م ددنح الالو ددالش

( )4ا ظد د الل ددهللل  ،552/2ال ماا ددهلل  ،106/2د د ح ال ا ددار
نهلل ال حالش

آاد ،المالا ادث الهد
 ،534الل ددهللل

 ،174ال مااهلل  ،105/2ال حواش .390/1

( )3ا ظ م ى م الثبال  ،349/1اللهللل .551/2
 ،521الم خالش

لم ددال م الاد د آل

.174
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالله لدنلش :ي ِ
وصـيكم اللـه ِفـي أ جَوَال ِدكـم لِلـذ َك ِر ِم جثـل َح ِّ
ـظ األ جنثََي جـي ِن
ج
وىش ار لىاه ال ى م( :و ا ث الم ى م ال نف الو ال نف الم ى م)(.)2
()3
 -2خو ددا ق ددالش ار ل ددال الج ددش :وأ ِحــــل لَكــــم مــــا ور ِ
ـــم
ج َ ََ َ
َ
اء َذلكـ ج
بحددهللاث فب د ه ا د ل لددل ال ب د وددىش ار لىادده ال ددى م( :و د ر الم د فل لىددش
()1

بااللده

لم ان الو لىش خنل ان)(.)4

ـارق َوالسـ ِ
آادد ،ال د ق ،الهد قاللدده لددال الجددشَ  :والسـ ِ
ـارقَة

 -3خوددا
فَا جقطَعوا أ جَي ِد َيه َما )5(باالله وىش ار لىاه ال ى م( :و اق اهلل ال ن و و ف
ب هللا ن )(.)6
( )1ال نش ،آا.) 11 ( ،

( )2فخ جدده البخددن ي ،ددنا ال د ائض ،بددنا و ا د ث الم ددى م ال ددنف  ،قدد م ( ،)6764ا ظ د ف د ر
نا ال ائض .ق م()1614

البن ي  ،59/12الم ى م ف

( )3ال نش ،آا.)24( ،

( )4فخ جده منلدو فد المالقد  ،المدل ق اادده البخدن ي  ،138/9دنا ال ددنح ،بدنا و د ر المد فل
لىددش لم اددن ،قدد م ( )5109ا ظ د ف د ر البددن ي  ،190/9الم ددى م ددنا ال ددنح ،بددنا ح د ا م

الجم بال الم فل اللم ان ب ق م ( ،)1408لل فب الال نهلل لل األل .

( )5المنئهللل ،آا.)38( ،
( )6فخ جه الهللا قق

ف

ه  ،204/3مل ق او محمهلل بدل لبادهلل ار الل المد لدل لمد ال بدل

لاا لل فباه لل جهلل .
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()1

الم جيتَــة
 -4خوددا قددالش ار لددال الجددش :حِّرَم ج
ــا َعلَ جــيكم َ
وددىش ار لىادده ال ددى م( :هددال القاددال مددنؤ الحددش ما دده)( )2فى ددظ الما دد ،لددن م
ا ددمش ددش ما دد ،دالاش ن د

ما دد ،مددل حا دالال البح د فال الب د الل ددل الحددهللاث

و د ر ه د ا اللددن م لددل لمددال م خوددا
الما  ،المح م ،ف ىان و
لش ا

خب آحنهلل ثب

لو مل ال الاههلل ال د و حودش ممدن ادهللش لىدش فل الودحنب،
خوا

اهللا م الو خا

وحاحن لل

المددل الملاددالش :مددن

ال خوددا

الما دد ،بغا د ما دد ،البح د ف وددبح

مش ه الما .،

الال نبلال ن الا ا ن لالل ف
الو ظ ف

بااللدده

الاش نل ال

اللن م مل ا ا غنش لقىا دن اخ،
المخو

ثب

الش ار وىش ار لىاه ال ى م.

د ال ددال ن

ب الا

فال نل

حاددث قددنش :نالفاضددن اددهللش لىددش ج دالاال

هللولدد ،با دد ،الاضددح ،مددن القد مددل فالامد ار لددال الجددش بن بددن

وىش ار لىاه ال ى م مل ا
لن ضدده لمددال م ق آ د د

( )1المنئهللل ،آا.)3( ،

( )2فخ جه فبال هللاالهلل ف

بادده

اااهلل ،فن ا جنش الهلللاش دنل ا بنلده الاجبدن ،الا ا

ددنل ددىالو ق ا ددو الجم د بب ددنش الل ددن م لىددش الخ ددن

ه ،نا القان ل ،بنا الالضالش بمنش البح

ق م ( ،)83الال م ي فد

ه ،فبالاا القان ل ،بنا من جنش ف مدنش البحد ف ده قادال  ،قد م ( ،)69الال دنئ ،50/1

الابددل منجدده ب د ق م  ،386الالحددهللاث وددححه البخددن ي فامددن الا ل دده ال م د ي ،ا ظ د

ال اا.)98 ،96/1( ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ح مددن ،الهللولدد ،اللددن م لىددش ففد اهلل ظ د و ققلد فددس الجدده لم د
بنألخبن الوحاح ،اآلحنهللا،ن(.)1

خواودده

أدلة القائلين بالمن::
ا هلللالا بهلللاىال ،بنألث البنلملاالش.
بد

فمن األث فادال قدالش لمد بدل الخقدنا ضد ار ل ده فد قود ،فنقمد،

قدداس لمددن ال فل ال بد وددىش ار لىادده ال ددى م لدد م اجلددش لاددن د ش الو

ادد ،فاددنش لم د بددل الخقددنا (و ددهلل ددنا ب ددن ال د  ،با ددن لاددالش ام د فل و
()2
َسـ ِـكنو ن
ددهلل ي فوددهللق ف م د ب ) الال د ب ددنا ب ددن قاللدده جددش د ه :أ ج
ِ
س َك جنت جم ِم جن و جج ِدك جم )3(قنلالا ل لمد هلل خبد الالاحدهلل اللد م اخود
م جن َح جيث َ
به ال نا ،القالش لم و ااهللح ف لهللال ان.

الفجددنا الجماددال ب د ل لم د لدد م ا د هلل ه د ا الخب د ل ال دده ام د
لمددال م ال ددنا بنل د  ،اآلحنهللادد ،،اللدد م ااددش اددر اخو د

آحنهلل ،الا من هللهلل ف
()1

نهلل ال حالش

ال ان ح ظ

فال

ا .

.523

خوددا

ددنا ب ددن بخب د

( )2فخ جدده م ددى م ف د وددحاحه ،ددنا القددسو ،بددنا المقىادد ،ثسث دن و ادد ،لاددن الو د  ،،قدد م
( ،)1480الالهللا قق

( )3القسو ،آا.)6( ،

ف ال ل  ،24/4ق م .69
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فمن مل الملادالش فادنلالا :ل ال دنا ماقدال بده الحدهللاث اآلحدنهلل ظدل ،فدس
الاقل بنلظ ( ،)1الا هلل لىاا م مل ثسث ،فالجه:

اجالال خوا

الوجـــه األول :ل خبد د الالاح ددهلل ماق ددال ب دده م ددل جا دد ،الحجا دد ،الاللم ددش،

ال لددو بنجمددن الم ددىمال( ،)2الاوح مددنش الالظددل مددن ددنل ف د وددهللو ال د االي
الضبقه ،ال حل االش ال خوا

بنل د د الق ال د د

بخب الالاحهلل من ا الل بلهلل ثبال ده الودح ه

هد ددن لىمد ددنش الحد ددهللاث ف د د ود ددح ،الحد ددهللاث م اد ددن الضد ددبق

الالوهللو الاللهللال ،الا ونش ال هلل.
الوجــــــه الثــــــاني :جمد د ددن الود د ددحنب ،لىد د ددش األخ د د د بحد د ددهللاث اآلحد د ددنهلل،
الال خوا

به للمالمن

ال نا ا ثب

ثا ،ال نقش(.)3

الوجــه الثالــث :ودداغ ،اللمددال م مح مىدد ،لى خوددا

 ،الخبد الالاحددهلل ا د

مح مددش ،فاحمددش المح مددش لىددش ا د المح مددش جملددن بددال الددهلللاىال ،الاو ل دال م
بقددنش فحددهلل الددهلللاىال ،فىددال فخ د ن بددنللمال م ال

الالجم فاللش الهال بنإلم نل.
()1

()4

ددن الخب د ل ددنل ه د ا بقددنو لدده،

ر األ ا .294/1

( )2الم و ش .117/2

( )3ا ظ الب هنل .427/1
( )4ا ظ م نق  ،األهللل ،ف

نهلل ال حالش

،524
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الترجيــح:

الال د اجر هددال مددن هددا لادده الجماددال مددل ف دده اجددالال خوددا

لمددال م

الا آل بخب الالاحهلل ،إلجمن الودحنب ،الفخد ه م بده فد مالاضد اضداو المادن م

ل هن الحو هن.

المبحث الثامن

تمصيص العموم بالقيا
رأي أبي تمام البصري:
هددا فبددال مددن م البود ي لددش جدالاال خواوددن

اللمالمددن

فد ال ددنا

الال د  ،بنلااددنس الجى د الالخ د  ،اددش لددو فبددال الاللاددهلل البددنج فاددنش:ن اج ددالال
خوا

محمهلل الفب

اللمال م بنلاانس الجى الالخ  ،ه ا هال المح الظ لل الانض فب
من م الف ث فوحنب ن الفوحنا ال نفل ن(.)1

آراء األصوليين:
الرأي األول :جالاال خوا

اللمدال م بنلاادنس مقىادن ،اىده ال دال ن

()2

لد ددل الجماد ددال  ،ال د ددبه ال د ددالح لهئمد دد ،األ بلد دد ،)3(،الح د ددن اآلمد ددهللي الابد ددل
( )1ح ن م ال والش .426/1
( )2ا ظ اإل نهلل
( )3ا ظ

.454

ح ال ال ا الم ا .378/3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحنجددا الابددل الامددن م لددل األئمدد ،األ بلدد ،،ال اىدده الانض د لبددهلل الالهددنا لددل

ف ث المنل ا.)1(،

الــرأي الثــاني :ج دالاال ا خ د

لددو اللمددال م بددهلللاش آخ د

ا د الااددنس،

الا ا لىح ا.)2(،

الرأي الثالث :م له مقىان ،اىه من م الح مال لل ابل مجنههلل(.)3
األدلــة:
أدلة الجمهور علا جواز التمصيص بالقيا :
 -1فل اللم ددال م اح م ددش المج ددنال الالخو ددال

الاو د د لمنش فد د

الضد لدده ،الالاادنس و اح مدش دائن مددل لدو ،الأل دده اخود

الخن

م م نل ال ه مجن اال فنلاانس فاللش.

 -2خوددا

فاللش مل لقاىامن.

( )2ا ظ فوالش ال خ

( )3ا ظ اللهللل .562/2

اللمددال م بددنل

اللمددال م بنلااددنس جم د بددال الااددنس البددال ال ددنا ،فاددال

 -3القالله ف ال

( )1ا ظ م اش ال الش

ادد م ددن

.
 ،134ال ح ا

 ،133/1ال ح ا

 ،128الم الهللل
.128
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أدلة الحنفية:

ا هللش الح ا ،لىش فل اللن م المخوال

بنلااددنس؛ ألل مخوددال

بغا الاادنس اجدالال خواوده

الددبلض ظ د فاخو د

ب د هلل ش هلللاددش؛ ألل األف د اهلل

الد ال ا ددهلل جالل ح دده لدداس ققلاددن فد هللخدداللا م ح دده( ،)1الهلللاددش مددل قددنش بجدالاال
ال خوا
ال

بنلاانس الجى هللالل الخ

 ،الفقال مل اللمال م ،الالخ

فل الاانس الجى قدالي؛ أل ده فد مل دش

ضلار ،ل ا و اخو

به(.)2

أدلة المانعين وما رد به الجمهور:
اح ج المن لالل بنآل :
 -1فل الااددنس فد  ،الاللمددال م فوددش ،ف اددر ااددهلل م فد
الجماددال ب د ل الااددنس ف د
لىددش ه د ا فو اخ د

د

آخ د و ف د

ال د

الا د آل بخب د الالاحددهلل؛ أل دده ف د

نا ال  ،،فا الل ف لن له ،القدهلل دىم  م ال خودا
ىمالل بنلاانس؟

لىددش فوددش؟ ال هلل

المخوددال

فن دده اثب د

بدده الاى دال م

ب وددش مددل

بخبد الالاحدهلل ،ف ادر و

 -2مددن اقىددا بنلااددنس ح دد م مددن لدداس م قالقددن بدده ،فمددن هددال م قددالو بدده اددر
اثب بنلاانس؟

()3

( )1ا ظ فالا ر ال حمال .357/1
( )2ا ظ

الض ،ال نظ .

( )3ا ظ د فهلللدد ،المددن لال الال د هللالهلل لىااددن ف د اللددهللل  ،584/2الب ددن
الم و ش  ،353/2اإلح ن م لآلمهللي .314/2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال هلل الجماد ددال ب د د ل الم قد ددالو بد دده لد ددن م فخ ج د ددن بلد ددض فف د د اهلل بنلااد ددنس

فنلجا ،م .،

الترجيـح:
الالد اجر فل الااددنس ا ن د

لى دده م والوددن لىاا دن فال مجملددن لىااددن،

فال د ددنل قان د ددن فاللا د ددن فاج د ددالال ال خو د ددا
ال وددال
م

 ،الال وددال

اخ د

ب د دده؛ ألل هد د د

بلضددان بلضددن ،الفمددن ا ن د

بق ،فنلظنه ف ه و اجالال ال خوا

المج اددهللال ،الممددن اجددهلل

المظ الل و الماقال .

ىا د ددن فد د د مل د ددش
لىدد ،الااددنس

به ال لو اخ ىر وخ سر ف ظن

د فل الخددسر ف د ال خوددا

بنلااددنس الاا دنس

المراجــ:
 القرآن الكريم
 فضالاش البانل ف-

ا الا آل بنلا آل ،لى اخ محمهلل األمال ال ااق ،

ق :هللا الحهللاث ،الانه ل.2006/1426 ،
ا الا آل اللظا م ،وبل ثا (

1414هد 1993 /م.

774هد) هللا الحهللاث ،الانه ل ،ق،7 :

 الجنم ألح ن م الا آل ،لإلمن م فب لبهلل ار بل فحمهلل األ ون ي الا قب ،هللا ال ا اللىما ،،با ال  ،ق1420 :هد 19999/م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً :كتب الحديث:

-

د د د ل فبد د د هللاالهلل ،لإلم د ددن م الح د ددنفظ فبد د د هللاالهلل د ددىامنل ب د ددل األ د ددلث

ال ج د د د د ن

( 275ه د د د دد) حااد د د ددو :د د د ددلاا األ د د د ددؤالق الآخ د د د د الل،

ق:مؤ  ،ال نل1433 ،،هد 2012/م ،ق.1

-

-

د ل ال م د ي ،ألب د لا ددش محمددهلل بددل لا ددش ال م د ي(  279هد د)

حااد د ددو ب د د ددن ل د د دالاهلل مل د د د الر ،قب د د د هللا الغ د د د ا اإل د د ددسم  ،ق:
 1998/1م.

ل ابل منجه ،لإلمن م الحنفظ فبد لبدهلل ار محمدهلل بدل االادهلل الاالالا د

( 275ه د دد) حاد ددو والود دده :محمد ددهلل ف د دؤاهلل لبد ددهلل البد ددنق  ،هللا
ال اث الل ب 1395هد 11975 /م.

 -و ددحار البخ ددن ي ( 256هد دد) ،ض ددبق الد د

حاد ددنش

 :محمد دالهلل و ددن  ،هللا

ال ا اللىما ،،ق1421 ،1هد 2001/م.

 و ددحار م ددى م ،ض ددبق الد دق1421 ،1هد 2001/م.

 :محمد دالهلل و ددن  ،هللا ال ددا اللىما دد،،

 ف ر البدن ي د ح ودحار البخدن ي ،لإلمدن م الحدنفظ فحمدهلل بدل لىد بدلحج الل اس ( 852هد) هللا الحهللاث الانه ل.

 -م هلل اإلمن م فحمهلل بل ح بش( 461هد) هللا الحهللاث الانه ل.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً :كتب أصول الفقه:

 -اإلبادن فد

د ح الم ادن  ،للىد بدل لبدهلل ال دنف ال دب

الاللهلل ن الدهللال ال دب

( 751هدد) حاادو هلل فحمدهلل الالمالمد الهلل دال

الهللال وغا ي ،هللا البحالث لىهلل ا ن
-

( 756هدد)

اإل سما ،الاحانش ال د اث بدهللب ،

ق1،1424:هد 2004/م.

ح ددن م ال وددالش ف د فح ددن م األوددالش ،ألب د الاللاددهلل ددىامنل بددل خىددر

البددنج ( 474ه) حااددو هلل لم د ال لى د الل ب د  ،م ددال ا

الم قا  2005م.

جنملدد،

 اإلح د ددن م فد د د فو د ددالش األح د ددن م ،لإلم د ددن م لىد د د ب د ددل فحم د ددهلل ب د ددل حد د دال مالظنه ي( 456هد) هللا الحهللاث ،الانه  ،ق1413 ،2 :هد 1992/م.

 اإلح ددن م ف د فوددالش األح ددن م ،لآلمددهللي( 631ه دد) لىاددو ال دداخ لبددهلل-

ال الاو ل ا  ،هللا الومال  ،ق1424 ،1 :هد 2003/م.

ددنهلل ال حددالش لددش حااددو الحددو مددل لىدد م األوددالش ،لإلمددن م محمددهلل بددل

لى ال ال ن ( 1255هد) هللا ابل ثا  ،هللم و ،ق 2007 ،3 :م.

 فو ددالش ال خ د د  ،لإلم ددن م فبد د ب د د محم ددهلل ب ددل فحم ددهلل ب ددل فبد دال خ

-

دداش

( 490هد) حااو فبال الالفن األفغن  ،هللا المل ف ،با ال .

اضنح المحوالش ،محمدهلل بدل لىد المدنال ي( 536هدد) حاادو لمدن

القنلب  ،هللا الغ ا اإل سم .

 -البح المحاق فد فودالش ال اده ،لىال

د 794 ( ،هدد) ح اد ف دنم،

األ د د ددا  ،م اجل د د دد ،لب د د ددهلل ال د د د د ن فبال د د ددهللل ،ال اال ل األالق د د ددنر الال د د ددؤالل
-82-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
أبو تمام البصري وآراؤه األصولية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإل سما ،،ال الا  ،ق1409هد 1988/م.

 الب هدنل فد فودالش ال ادده ،لإلمدن م فبد الملدنل لبددهلل المىدو بددل لبددهلل ارالجالا

( 478هدد) حاادو هلل لبدهلل اللظدا م الدهللاا ،هللا األ ودن  ،ق:

1409هد 1988 /م .

 باددنل المخ و داألودد د د د ان

د ح المخ و د  ،ألب د الث ددنش محمددهلل بددل لبددهلل ال د حمل

( 749هد د د د دد) حاا د د د ددو هلل لىد د د د د جمل د د د دد ،،هللا ال د د د ددس م،

ق1424:هد  2004م.

 -ال بو د ل ف د فوددالش ال ادده ،لإلمددن م فب د

ددحنو ب د اها م بددل لى د بددل

اال ددر ال ددا االي ( 476ه دد) حااددو محمددهلل ح ددل ها ددال ،هللا ال د ،

-

ق1401 :هد 1980/م.

ا اا الالوالش لش لى م األوالش ،لإلمدن م فبد الان د م محمدهلل بدل فحمدهلل

بدل جدالي ال ىبد الغ دنق ( 741هدد) ،حاادو لبدهلل ار الجبددال ي ،هللا
ال نئس ،ق2،1433 :هد  2012/م.

 -ال مااددهلل ف د فوددالش ال ادده ،ألب د الخقددنا مح ددالظ بددل فحمددهلل ال ىددال ا

( 510هد) حااو :م اهلل فبال لم  ،،م ال البحدث اللىمد  ،جنملد ،ف م

-

الا  ،ق1406 ،1 :هد  1985/م.
ددا ال وددال

فد ال ادده اإل ددسم  ،هلل محمددهلل فهللاددا وددنلر ،مقبلدد،

الم ا اإل سم  ،ق1404 ،3:هد 1984/م.

 ال الضددار د ح ال اددار ،د د لار :فبددال اللبددنس فحم ددهلل بددل لبددهلل الدد حملالاللاق د المددنل

ال دداا بحىاللددال( 898ه دد) قب د المقبلدد ،ال ال ددا،
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1328هد 1910/م.

 جم د د الجالام د د  ،لانض د د الاضد ددنل ددن ال ددهللال لب ددهلل الالهد ددنا بدددل لى د دال ب

( 771هد) مقبال م حن ا ،الب ن  .هللا ال

.

-

فد الحنجددا مددل مخ ود ابددل الحنجددا ،وبددل ال ددب  ،حااددو لىد

-

ف ال انا لل اار ال دانا ،ألبد لىد ح دال بدل لىد بدل قىحد،

ملالض اللنهللش لبهلل المالجالهلل ،لنل م ال ا.

ال ج اجد د د ال ال د ددنالي( 899هد د دد) هلل ا د دد ،ال حاا د ددو هلل فحم د ددهلل ال د د د اح
ال:هلل.لبهلل ال حمل الجب ال ،م ب ،ال هلل ،ق1425 ،1 :هد 2004/م.

-

الضدد ،ال ددنظ الج دد ،الم ددنظ  ،وبددل قهللامدد620 (،هدد) هلل ا دد ،ال حااددو

-

ح اار ال والش ،ل انا الهللال فحمهلل بل هلل اس الا اف ( 684هد)

-

ح ال ال ا الم ا  ،وبل ال جن ( 972هد) حاادو هلل محمدهلل الالحاىد

-

لبهلل ال ا م ال مى ،،م ب ،ال هلل ،ق1428 ،2:هد 2008/م.
هللا ال

 ،ق1،1418:هد 1997/م.

ال هلل الاه حمنهلل ،م ب ،اللابا نل1418هد 1997/م.
ح الىم  ،ألب

حنو ب اها م ال ا االي ،حااو :لبهلل المجاهلل

،

هللا الغ ا اإل سم  ،ق1428 ،1:هد 2008/م.

د ح مخ ود ال الضدد ،،لىقددالف ( 716هدد) حااددو لبددهلل ار ال د ،

مؤ  ،ال نل ،،ق1407 ،1:هد 1987/م.

 اللد د ددهللل ف د د د فود د ددالش ال اد د دده ،لىانض د د د فباالىد د ددش محمد د ددهلل بد د ددل الح د د ددالال د اش( 408هدد) حاادده اللىددو لىادده هلل فحمددهلل بددل لى د
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ق1410 ،2:هد 1990/م.

 -ف د دالا ر ال حمد ددال

د د ح م د ددى م الثبد ددال  ،للبد ددهلل اللى د د محمد ددهلل بد ددل ظد ددن م

األ ود د ددن ي ،مقبد د ددال م د د د الم و د د د ش ،المقبلد د دد ،األما اد د دد ،بد د ددالوو،

ق1،1322:هد.

 قالاق د األهلللدد ،،لى ددملن ( 481ه دد) هللا ال ددا اللىمادد ،،با د ال ق:-

1418 ،1هد 1997/م.

ر األ ا لىش فوالش فخ اإل س م ،لسش الدهللال لبدهلل اللالادال بدل

فحمهلل البخن ي( 730هد) هللا ال نا الل ب 1394هد 1974/م.

 -المحوددالش ف د لىدد م فوددالش ال ادده ،لإلمددن م فخ د الددهللال محمددهلل بددل لم د

الد د االي( 606هد دد) مؤ دد ،ال ددنل ،،ال ددنش ددلاا األ ددؤالق ،ق،1:
1429هد 2008/م.

 الم و د ش مددل لىدد م األوددالش ،لىغ االل د ( 505ه دد) حااددو ال لىاددو هللمحمهلل األ ا  ،مؤ  ،ال نل ،،ق11433:هد 2012/م.

 الم الهللل ف فوالش ال اده ،آلش اماد ،،مقبلد ،المدهلل  ،الادنه ل ،حاادومحمهلل مح الهللال لبهلل الحماهلل ،ال ن

هللا ال نا الل ب .

 المل مددهلل ف د فوددالش ال ادده ،ألب د الح ددال المل الل د ( 436ه دد) حااددهمحمددهلل حماددهلل ار الآخ د الل ،ال ن د الملاددهلل اللىم د لىهلل ا ددن

هللم و 1384هد.

الل بادد،،

 -م نح الالوالش لش ب نش ال د ال لىدش األودالش ،لى ىم دن ( 771ه دد)

حاا د د ددو محم د د ددهلل ف د د ددالس ،الم ب د د دد ،الم ا د د دد ،مؤ د د دد ،ال ا د د ددنل ،ق،2:
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1424هد 2003/م.

 الماهللمد دد ،ف د د األود ددالش ،وبد ددل الاود ددن (398ه د دد) لىد ددو لىاد دده محمد ددهللال ىامن  ،هللا الغ ا اإل سم  ،ق 1996 ،1 :م.

 الم خ ددالش م ددل لىاا ددن-

-

ال

األو ددالش ،لىغ االلد د  ،حاا ددو محم ددهلل ها ددال ،هللا

 ،ق2،1419:هد 1998/م.

د الب دالهلل لىددش م اق د ال ددلالهلل ،لى دداخ لبددهلل ار اددل ب د اها م اللىددالي

ال ااق ( 1235هد) قب هللا
نئس األوالش ف

حانش ال اث اإل سم .

ح المحوالش ،لىا افد ( 684هدد) حاادو لدنهللش

دال البد د د د ددنال ،ق،1 :
لبد د د د ددهلل المالج د د د د دالهلل اللى د د د د د ملد د د د ددالض ،م بد د د د دد ،د د د د د ا
1416هد 1995/م.
انا ،ال الش ف

د ح م ادن األودالش لىباضدنالي( 685هدد) لإل د الي

( 772هد د د دد) حاا د د ددو هلل د د ددلبنل

د د ددمنلاش ،هللا اب د د ددل حد د د دال م ،ق،1:

1420هد 1999/م
رابعاً :كتب التاريخ والتراجم:
 األل ددس م ،لىال ىد د ( 1396هد دد) قبد د هللا اللى دد م لىمسا ددال ،باد د ال ،ق 1،1984:م

-

ن اخ بغهللاهلل ،لىخقادا البغدهللاهللي ( 463هدد) هلل ا د ،ال حاادو مودق ش

-

اددا المددهللا و ال ا اددا الم ددنلو لمل فدد ،فلددس م م د ها اإلمددن م منلددو،

لقن ،هللا ال ا اللىما ،،ق1417 ،1:هد 1997/م.
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لىانض لانض( 544هد) م ب ،الحانل ،با ال  1989م.

 ال ددهللابن المد د ها فد د مل ف دد ،فلا ددنل المد د ها ،إلبد د اها م ب ددل لىد د ب ددلف حالل ( 799هد) حااو ،هللا ال ا اللىما،

-

ا فلس م ال بسش ،لى هب ( 748هد) حاادو ح دال األ دهلل الآخد الل،

مؤ  ،ال نل ،،ق 1981 ،1:م

 -ددج ل ال ددال الال ا دد ،فد د قبا ددن-

المنل ا دد ،،لمحم ددهلل ب ددل مخى ددالر ،ق:

المقبل ،ال ى ا ،،الانه ل  1949م
د ا

الد ها فد فخبددن مدل هدا ،وبددل اللمددنهلل الح بىد ( )1089

هللا اآلفنو  1350م

 -ال د ال ددنم ف د

ددن اخ ال ادده اإل ددسم  ،د لار محمددهلل بددل الح ددل

الحجالي الثلنلب  ،مقنب ال اض ،ب ال س.

 -الفاددن

األلاددنل الف بددنش فب ددنش الالمددنل ،وبددل خى ددنل( 681ه دد) حااددو

ح نل لبنس ،ال ن

 :هللا ونهلل با ال .
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الجهل بالسنة
المظاهر – اآلثار – العالج
د .طارق عطية البقيج

مقدمة:
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد:
تبرز أهمية الموضوع من عنوانه ،إذ أنا نالحظ في مجتمعات
المسلمين المعاصرة جهالا بالسنة وعلومهاّ ،أدى ذلك إلى ظهور البدع،
وضياع السنن ،وانتشار أحاديث ال أصل لها ،وهذه األمور مجتمعة وغيرها
هي التي جعلتني أختار هذا البحث وقد سرت فيه وفق الخطة اآلتية:
التمهيد وفيه الحديث عن النصوص الشرعية المرغبة في حفظ السنة
وتعلمها وتعليمها.

الفصل األول :مظاهر اجلهل بالسنة وفيه مباحث:
المبحث األول :الجهل بمكانة السنة وارتباطها بالقرآن.

المبحث الثاني :الجهل بتاريخ تدوين السنة والظروف التي حفظت
فيها.

المبحث الثالث :الجهل بدرجات الحديث النبوي وعدم التفريق بين
المقبول والمردود.

المبحث الرابع :الجهل بالمعاني الصحيحة لألحاديث النبوية.
الفصل الثاني :آثار اجلهل بالسنة وفيه مباحث:
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المبحث األول :الوقوع في البدع والترويج لها.

المبحث الثاني :تضييع كثير من السنن الثابتة وعدم العمل بها.

المبحث الثالث :قبول األحاديث الواهية والموضوعة وتناقلها
وترغيب الناس فيها.

الفصل الثالث :طرق مقرتحة للعالج وفيه مباحث:

المبحث األول :تدارس السنة والسعي إلى نشرها واحيائها وتبصير
الناس بها.

المبحث الثاني :بذل األسباب لحفظ السنة النبوية من الضياع.

المبحث الثالث :التمسك بالسنة والتزامها ،علم ا واعتقادا ،وعمالا
وسلوك ا ،والتحلي بأخالق أهلها.

المبحث الرابع :التوسع في تسخير التقنية المعاصرة لخدمة السنة.
اخلامتة

املصادر واملراجع.
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تمهيد:

ما جاء في الترغيب في حفظ السنة وتعلمها وتعليمها.

حرص الصحابة  على تلقي السنة عن النبي  وحفظها ونقلها إلى

غيرهم ،والذي رغبهم في ذلك أمور منها:

ترغيبه  في حفظ حديثه وآدائه إلى الناس في أحاديث كثيرة منها:
حديث زيد بن ثابت أن النبي  قال" :نضر اهلل امرءا سمع مقالتي

فبلغها ،فرب حامل فقه غير فقيه ،ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"،1
وفي خطبته المشهورة في حجة الوداع قال " :ليبلغ الشاهد منكم الغائب،

فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه" ،2وكان  إذا قدم عليه
وفد علمهم من القرآن والسنة وأوصاهم أن يحفظوه ويبلغوه ،فقد ثبت أنه قال

لوفد عبد القيس" :احفظوه وأخبروه من وراءكم".3
 1أخرجه الترمذي في السنن [ كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع  33/5رقم

 ]2556وقال حسن صحيح ،وأبو داود في السنن [ كتاب العلم باب فضل نشر العلم 322/3
رقم  ]3660وابن ماجة في السنن [ مقدمة باب االقتداء بالعلماء  85/1رقم  ]231والدارمي

في السنن [ مقدمة باب االقتداء بالعلماء  ]75/1وأحمد [  ]183/5وصححه األلباني في

مشكاة المصابيح [.]78/1

 2أخرجه البخاري [ كتاب العلم باب قول النبي  رب مبلغ أوعى من سامع  26/1رقم ]105

وفي [ كتاب الحج باب الخطبة أيام منى  216/2رقم  ]4406ومسلم في صحيحه [ كتاب

الحج باب تحريم مكة وصيدها  987/2رقم .]1218

 3أخرجه البخاري [ كتاب العلم باب تحريض النبي  وفد قيس  29/1رقم  ]87ومسلم [ كتاب
اإليمان باب األمر باإليمان ورسوله  47/1رقم .]24
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مكانة الحديث في اإلسالم وأنه دين يجب حفظه وتبليغه للناس كافة

ويحرم كتمانه:

والنبي قد بين لألمة ذلك فقال" :من كتم علم ا ألجم بلجام من نار

يوم القيامة".1

أساليب النبي التربوية في التعليم والقاء الحديث جعلهم يقبلون على

السنة تعلما وكتابة وحفظا ،ومن تلك األساليب:

لم يكن النبي يطيل األحاديث بل كان كالمه قصدا والى هذا

األسلوب أشارت عائشة رضي اهلل عنها بقولها" :كان يحدث حديث ا لو عده
ُّ
العاد ألحصاه".2
أنه عليه الصالة والسالم كان يعيد الكلمة ثالثا لتنقل عنه وفي هذا

المعنى يقول أنس بن مالك " :كان رسول اهلل  إذا تكلم بكلمة أعادها

ثالث ا".3

 1أخرجه أحمد [ ]305 ، 263/2وأبو داود [ كتاب العلم باب كراهية منع العلم رقم ]3658

والترمذي [ كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم رقم  ]3649وابن أبي شيبة في مصنفه

[ ]55/9والحاكم في المستدرك [ ]101/1وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة ،
وصححه األلباني في تخريج المشكاة [.]223

 2رواه البخاري [ كتاب المناقب باب صفة النبي 190/4 رقم  ]3567ومسلم [ كتاب الزهد
والرقائق باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم  2298/4رقم .]2493

 3أخرجه البخاري [ كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثالث ا ليفهم عنه  30/1رقم .]94
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كان النبي يتأنى في إلقاء األحاديث ،وما كان يسرد الحديث سردا

وفي ذلك تقول عائشة رضي اهلل عنها" :ما كان رسول اهلل  يسرد كسردكم
ٍ
هذا ولكنه كان يتكلم بكالم بي ٍ
فصل يحفظه من جلس إليه".1
ِّن
وثمة أساليب أخرى استقصاها شيخنا الفاضل يوسف صديق في كتابه

القيم "النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي".2

اإلذن بكتابة الحديث النبوي عنه بعد أن منع ذلك سابقاً:

ومن ذلك قوله  لعبد اهلل بن عمرو " :اكتب فو الذي نفسي بيده ما

يخرج منه إال الحق" ،3وقوله في حجة الوداع" :اكتبوا ألبي شاة" ،4وقول

أبي هريرة" :ما من أصحاب النبي أحد أكثر حديث ا عنه مني إال ما
كان من عبد اهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب".5

 1أخرجه البخاري [ كتاب المناقب باب صفة النبي  190/4رقم  ]3568ومسلم [ كتاب
الفضائل باب فضائل أبي هريرة  1940/4رقم  ]2493مختص ار ،وأخرجه الترمذي في

الشمائل [ ]119/1والبغوي في شرح السنة [.]256/13

 2طبع الكتاب في طبعته األولى سنة  1412ه وتولت ذلك دار ابن القيم للنشر والتوزيع
بالدمام.

 3أخرجه أبو داود [كتاب العلم باب في كتاب العلم  318/3رقم  ]3646وابن أبي شيبة
[ ]50 -94/9وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير [. ]262/1

 4أخرجه البخاري [كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة مكة  125/3رقم  ]2434ومسلم [كتاب
الحج باب تحريم مكة  988/2رقم  ]1355من حديث أبي هريرة.

 5أخرجه البخاري [كتاب العلم باب كتابة العلم  34/1رقم  ]113والترمذي [كتاب العلم باب ما
جاء في الرخصة في كتابة العلم  40/5رقم .]2668
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ووردت أحاديث تنهى عن كتابة السنة ،وقد اختلفت آراء العلماء في

إزالة التعارض ،والتوفيق بين هذه األحاديث ولعل من أمثل األقوال وأوجهها

وأقربها وان كان ال ينافي األقوال األخرى قول اإلمام الخطابي في معالم
السنن حيث قال" :يشبه أن يكون النهي متقدم ا ،وآخر األمرين لإلباحة ،وقد
قيل :إنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئال

يختلط به ،ويشتبه على القارئ ،فإما أن يكون نفس الكتاب محظو ار وتقييد

العلم بالخط منهي ا عنه فال" ،1وقال بهذا القول الرامهرمزي ،والمنذري ،وابن
القيم ،وابن حجر وغيره.

الفصل األول

المبحث األول

مظاهر اجلهل بالسنة

الجهل بمكانة السنة وارتباطها بالقرآن
منزلة السنة من الكتاب واضحة في الكتاب والسنة ،ومؤلفات علماء

األمة ،إال أنا نجد بعض أبناء المسلمين يجهلون هذه المكانة وهم أنواع

شتى :فكثير من المسلمين يرون أن اتباع السنة والعمل بها أمر اختياري

من باب المستحبات ال الواجبات ،2وفريق آخر يقولون :نحن نتبع القرآن
الكريم ،فإذا كان القرآن تبيان ا لكل شيء ،وما فرط اهلل فيه من شيء ،فإن
 1معالم السنن للخطابي [.]184/4

 2محبة الرسول بين االتباع واالبتداع تأليف عبد الرؤوف عثمان [ص.]121
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األحكام هي أحق األشياء بالتبيين ،وعدم التفريط فيها ،عليه فال حاجة بنا

إلى دليل على األحكام غير القرآن ،وال مساغ للعدول عنه إلى غيره.1

وقد بين العلماء رحمهم اهلل أن مكانة السنة مع القرآن الكريم في

المرتبة الثانية من جهة االحتجاج والرجوع إليها الستنباط األحكام الشرعية،

وقد استدل الشاطبي رحمه اهلل لهذا القول بأمور منها:

 -إن الكتاب مقطوع به في الجملة والتفصيل بخالف السنة فإنه

مقطوع بها في الجملة دون التفصيل فمنها القطعي ومنها الظني ،والمقطوع

مقدم على المظنون.

 -إن السنة إما أن تكون بيان ا للكتاب أو زيادة عليه ،فإن كانت بيان ا

فهي في االعتبار بالمرتبة الثانية عن المبين ،فإن النص األصلي أساس

والتفسير بناء عليه ،وان كانت زيادة عليه فهي غير معتبرة إال بعد أال يوجد

في الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب.2
ما دل على ذلك من األخبار واآلثار ومنها:

 1ظاهرة رفض السنة وعدم االحتجاج بها د .صالح رضا [.]49
 2الموافقات [.]296 -294/4
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كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح القاضي" :إذا أتاك أمر فاقض

بما في كتاب اهلل ،فإن أتاك بما ليس في كتاب اهلل ،فاقض بما سن فيه

رسول اهلل.1"

وروي عن ابن مسعود أنه قال" :من عرض له منكم قضاء فليقض

بما في كتاب اهلل ،فإن جاءه ما ليس في كتاب اهلل فليقض بما قضى به

نبيه.2 

وهذا القول هو الذي رجحه اإلمام الشاطبي رحمه اهلل ،3وهناك قول

آخر مفاده أن السنة مقدمة على الكتاب في االعتبار مستدلين بأن السنة
قاضية على الكتاب وذكروا أدلة عقلية في ذلك ،رد عليها اإلمام الشاطبي
بما ملخصه :إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه ،بل

المراد :أن المعتبر في السنة هو المراد في الكتاب ،فكأن السنة بمنزلة

التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب.4

ثم إنه ال نزاع بين العلماء في أن نصوص السنة على ثالثة أقسام:

 1أخرجه النسائي في المجتبى [ كتاب آداب القضاة باب الحكم بإتقان أهل العلم  231/8رقم
 ]5339والدارمي في سننه [ ]60/1[ ]60/1وابن أبي شيبة في مصنفه [ ]241/7وصححه
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر [.]120/1

 2أخرجه الدارمي في السنن [ ]59/1وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ ]848/2وصححه
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر [.]119/1

 3الموافقات [.]309/4
 4الموافقات [.]311/4
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ما كان مؤيدا ألحكام القرآن ،أو مبينا ألحكامه من تقييد مطلق ،أو

تفصيل مجمل ،أو تخصيص عام أو دل على حكم سكت عنه القرآن ،فلم

يوجبه ولم ينفه.1

المبحث الثاني

الجهل بتاريخ تدوين السنة والظروف التي حفظت فيها
من الخطأ والجهل في مسألة تدوين السنة النبوية على صاحبها أفضل

الصالة والسالم دعوى بعض الكتاب جهالا أو تجاهالا أو بغرض الوصول
ألهداف مبيتة أن النبي نهى عن كتابة الحديث ،والجهالة الثانية أن السنة
لو كانت حجة لدونت وحفظت في المصاحف كالقرآن ،والجهالة الثالثة أن

السنة بدأ تدوينها ألول مرة بعد المائة ،وأنها لم تدون قبل ذلك.
وهذه الشبهات تدل على جهل قائلها:

فقولهم أن النبي نهى عن كتابة الحديث قد سبقت اإلشارة إلى هذه
المسألة والتوفيق بين األحاديث المانعة والمبيحة والقول الراجح في المسألة

في تمهيد هذا البحث.

أما الجهالة الثانية فال يقولها عالم بمراحل الدعوة اإلسالمية مطلع

على السيرة النبوية ،فإن النبي كان جل اهتمامه في بدايات الدعوة

منصرف ا إلى حفظ القرآن الكريم في الصدور والصحف ،فكان كلما نزل
القرآن يتلوه على أصحابه فيحفظون ما ينزل عليه من القرآن ويستظهرونه

 1السنة ومكانتها من التشريع للدكتور السباعي [.]380-379
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ويتدارسونه بينهم ،ألنه كالم اهلل المعجز نزل على قلب محمد ليكون

األساس األول آلخر األديان ،فكان النبي يحث أصحابه على االعتناء

به ،ويأمرهم بحفظه ،ويالحظهم دوم ا ،فإذا رآهم انصرفوا إلى أمر آخر
نبههم على أهمية القرآن ،كي ترسخ في قلوبهم منزلته الحقيقية ،أما الجهالة

الثالثة فهي أقل من أن يرد عليها وذلك أن الصحابة  كانوا يكتبون في
عهد النبي وكانت لهم صحف معلومة ،وخالصة األمر الذي تعضده

مر بثالثة أطوار:
األدلة المتوافرة أن جمع الحديث وتدوينه ّ
الطور األول :هو الذي جمع فيه الرجال ما عندهم من العلم وقد بدأ
من عهد النبي إلى سنة 100ه ،وجميع الصحف المنقولة عن الصحابة
كصحيفة ابن عمر المسماة ب ـ ــ(الصادقة) ،وصحيفة سعد بن عبادة،
وصحيفة جابر بن عبد اهلل ،وسمرة بن جندب جمع أحاديث كثيرة ،ومن لم

يكتب في ذلك العصر فإنه كان يعتمد على الحفظ ثم ّأدى ذلك إلى كبار
التابعين الذين كتبوها ودونوها.
الطور الثاني :وهو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين

دون في كتب الطور
واستمر إلى سنة 150ه ،وما جمع في الطور األول ِّ
الثاني ،وفي هذا الطور قام أهل كل مصر من األمصار اإلسالمية بتدوين

ما عند علماء ذلك المصر من العلم في كتب خاصة بأهل مصرهم.

الطور الثالث :وهو عهد المحدثين وأئمة السنة :اإلمام البخاري،

ومسلم ،والترمذي ،وأحمد ،وغيرهم من المحدثين ،ويبدأ الطور الثالث من
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دون في الطور الثاني جمع ونظم
سنة 150ه إلى القرن الثالث للهجرة ،وما ّ
في كتب الطور الثالث.1
ولعل منشأ هذه الجهالة ما ثبت من كتاب عمر بن عبد العزيز إلى

عامله على المدينة أن يجمع حديث النبي ،2قال أكرم العمري" :وال شك
أن الدراسات العديدة في تاريخ تدوين الحديث قد أثبتت أن التدوين تم في

جيل الصحابة والتابعين من قبل أن يأمر عمر بن عبد العزيز بجمع

الحديث".3

المبحث الثالث

الجهل بدرجات الحديث النبوي وعدم التفريق بين المقبول والمردود
من الجهاالت بسنة النبي الجهل بعلم الحديث ،وعدم التفريق بين ما

يصح االستدالل به من األحاديث وبين ما ال يصح ،فال يفرقون بين

األحاديث الصحيحة وبين الضعيفة والموضوعة ،ومن تلك الجهاالت أخذ
الحديث من أي مصدر كان حتى كتب الموضوعات والتحديث بها ونقلها.

وقد اتفق العلماء على عدم جواز األخذ باألحاديث الموضوعة على

النبي وعدم اعتبارها ،ال في فضائل األعمال وال غيرها ،وأنه يحرم نقلها
 1انظر الرسالة المحمدية [ص ]60والسنة حجيتها ومكانتها في اإلسالم [ص.]174-172
 2أخرجه البخاري [كتاب العلم باب كيف يقبض العلم .]31/1

 3مرويات السيرة ألكرم العمري [ ]40وانظر المجلد األول من تاريخ التراث العربي ،وما كتبه

الدكتور محمد لقمان السلفي في كتابه [ السنة حجتها ومكانتها من اإلسالم والرد على منكرها]

عن هذه المسألة ب.]189-163
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إال للتحذير منها ،وذلك لآلثار الواردة في ذلك ومنها :قوله عليه الصالة

علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" ،1وقوله " :ال تكذبوا
والسالم" :من كذب ّ
علي فليلج النار" ،2وقوله" :من حدث عني بحديث يرى
علي فإنه من كذب ّ
ّ

أنه كذب فهو أحد الكاذبين".3

وقد شدد العلماء رحمهم اهلل من النصوص السابقة النكير على من وقع

في ذلك ،قال اإلمام أبو محمد الجويني الشافعي" :يكفر من تعمد الكذب

على الرسول ولو لم يستحله ،والجمهور على أنه ال يكفر بذلك ،ولكنه
يفسق وترد رواياته كلها ويبطل االحتجاج بجميعها" ،4وقال اإلمام النووي:

"يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوع ا ،أو غلب

على ظنه وضعه فهو داخل في هذا الحديث مندرج في جملة الكاذبين"،5

وبين العلماء رحمهم اهلل حرمة التساهل في نقل األحاديث دون بحث
ّ
وتمحيص عن درجاتها.
 1رواه البخاري في صحيحه [ كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي 33/1 رقم ]107
ِ ِ
ِ
ومسلم [ المقدمة باب في التَّ ْح ِذ ِ ِ
صلَّى اهللُ تَ َعالَى َعلَْي ِه َو ّسلّ َم
َ ُ
ير م ْن ا ْل َكذ ِب َعلَى َر ُسول اهلل َ
10/1رقم  ]3من حديث أبي هريرة.
 2رواه البخاري في صحيحه [ كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي 33/1 رقم ]106
ير ِمن ا ْل َك ِذ ِب علَى رس ِ ِ
ِ
ومسلم [ المقدمة ب ِ
صلَّى اهللُ تَ َعالَى َعلَْي ِه َو َسلَّ َم 9/1
َ ُ
اب في التَّ ْحذ ِ َ
ول اهلل َ
َ َُ
رقم  ]1من حديث علي.
 3رواه مسلم ،المقدمة [.]8/1

 4شرح صحيح مسلم [ .]69/1
 5المصدر السابق [.]71/1
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قال النووي رحمه اهلل" :ولهذا قال العلماء :ينبغي لمن أراد رواية حديث

أو ذكره ،أن ينظر إن كان صحيح ا أو حسن ا ،قال :قال رسول اهلل كذا

فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم ،وان كان ضعيف ا فال يقل :قال أو فعل أو
أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم؛ بل يقولُ :رِوي عنه كذا" ،1وقال
ابن الصالح ..." :ثم إنهم يعني القصاص ينقلون حديث رسول اهلل من

غير معرفة بالصحيح الواقع كان آثما بإقدامه على ما ال يعلم".2

وقد عد بعض المحدثين رواية الحديث الموضوع مع عدم البيان ذنب ا

فهذا الحافظ الذهبي يقول في ترجمة الحافظ أبي نعيم األصفهاني في
(ميزان االعتدال) عندما ذكر ما جرى بين الحافظين أبي نعيم وابن منده:

"بل هما عندي مقبوالن ال أعلم لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات
ساكتين عنها" ،3وقال ابن أبي حاتم عن مسروح أبي شهاب :سألت أبي

عنه وعرضت عليه بعض حديثه فقال" :ال أعرفه ،وقال :يحتاج أن يتوب

إلى اهلل عز وجل من حديث باطل رواه عن الثوري".4

قال الذهبي معقب ا على ذلك" :أي واهلل هذا هو الحق ،إن كل من روى

حديثا يعلم أنه غير صحيح فعليه التوبة أو يهتكه".5
 1شرح صحيح مسلم [.]127

 2مقدمة ابن الصالح [.]126
 3ميزان االعتدال [.]111/1
 4الجرح والتعديل [.]242/4
 5ميزان االعتدال [.]97/4
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المبحث الرابع

الجهل بالمعاني الصحيحة لألحاديث النبوية
من مظاهر الجهل بالسنة النبوية الجهل بمعاني األحاديث ،أو توهم

بناء على ذلك وقديم ا قيل :وكم من عائب قوالا
معاني خاطئة لها وردها ا
صحيحا وآفته من الفهم السقيم.1
واذا كان قبول األحاديث الباطلة والموضوعة من أكبر األخطاء

والمصائب ،فإن رد األحاديث الصحاح الثابتة بالهوى والتعاظم على النبي
ال يقل عن ذلك الخطأ والبطالن ،فقبول األحاديث المكذوبة ُيدخل في الدين
فيخرج من الدين ما هو منه،
ما ليس منه ،أما رد األحاديث الصحيحة ُ
وكالهما مرفوض قبول الباطل ورد الحق.

إن اآلفات التي تتعرض لها السنة أن يق أر بعض المتعجلين حديثا

فيتوهم له معنى في نفسه هو ،يفسره به ،وهو معنى غير مقبول عنده،
فيتسرع برد الحديث الشتماله على هذا المعنى المرفوض ،ولو أنصف
وتأمل وبحث لعلم أن معنى الحديث ليس كما فهم ،وأنه فرض عليه معنى

من عنده لم يجيء به قرآن وال سنة ،وال ألزمت به لغة العرب ،وال قال به
عالم معتبر من قبله.2
 1البيت للمتنبي كما في ديوانه [ص.]232

 2المدخل لدراسة السنة النبوية [.]112 -111
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ومن األمثلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي قال" :

اللهم أحيني مسكين ا وأمتني مسكين ا ،واحشرني في زمرة المساكين" ،1فهم

بعضهم من المسكنة الفقر من المال ،والحاجة إلى الناس ،وهذا ينافي

استعاذة النبي من فتنة الفقر ،وغير ذلك من األحاديث الواردة في مدح
المال الصالح للمرء الصالح وما قارب ذلك من األحاديث الواردة في المعنى

نفسه ،فرد الحديث من أجل ذلك ،والحق أن المسكنة هنا ال يراد بها الفقر،

وكيف وقد استعاذ منه وقرنه بالكفر ،وانما المراد التواضع وخفض الجناح،

قال البيهقي " :لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة ،وانما
سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى اإلخبات والتواضع ،فكأنه سأل اهلل
تعالى أال يجعله من الجبارين المتكبرين ،وأال يحشره في زمرة األغنياء

المترفين" ،قال القعنبي" :والمسكنة حرف مأخوذ من السكون يقال :تمسكن
الرجل إذا الن وتواضع وخشع".2

"إن المسارعة برد كل حديث يشكل علينا فهمه وان كان صحيح ا ثابت ا

مجازفة ال يجترئ عليها الراسخون في العلم ،إنهم يحسنون الظن بسلف
 1أخرجه الترمذي [ كتاب الشهادات باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل
أغنيائهم  577/4رقم  ]2352وقال حديث غريب والطبراني في الدعاء [ 1467/3رقم

 ]1427والبيهقي في الكبرى [ 18/7رقم  ]13151والمقدسي في المختارة [ 270/8رقم

 ]333 ،332وله شواهد من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد اهلل بن عباس
وبهذه الشواهد حسنه الشيخ األلباني كما في إرواء الغليل [ ]358/3والسلسلة الصحيحة

[]618/1

 2سنن البيهقي [.]19/7
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األمة ،فإذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول ،ولم ينكره إمام معتبر فال بد أنهم

لم يروا فيه مطعن ا من شذوذ أو علة قادحة.1

والواجب على العالم المنصف أن يبقي على الحديث ويبحث عن

معنى معقول ،أو تأويل مناسب له ،وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأهل السنة

في هذا المجال ،فالمعتزلة يبادرون برد كل ما يعارض مسلماتهم المعرفية
والدينية من مشكل الحديث ،وأهل السنة يعملون عقولهم في التأويل ،والجمع
بين المختلف والتوفيق بين المتعارضين في ظاهره".2

وقد ألف الدكتور عبد اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي ،عضو هيئة التدريس

بجامعة طيبة ،كتاب ا قيم ا سماه" :منهجية فقه السنة النبوية" أورد فيه واحدا

وثالثين منطلقا لفقه الحديث ،فأجاد وأفاد ولم أجد من سبقه بهذا االستيعاب
سوى كتاب الدكتور يوسف القرضاوي الذي اقتبست منه في هذا المبحث

لكنه مختصر في بابه إذا قورن بكتاب الدكتور الرحيلي.

3

 1المدخل لدراسة السنة النبوية [.]119-118
 2المدخل لدراسة السنة النبوية [.]119-118

 3طبع الكتاب في [ ]288صفحة من القطع الكبير ضمن سلسلة المؤلف :دراسات في المنهج
( )14الطبعة األولى 1430هـ مطبعة سفير.
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الفصل الثاني

آثار اجلهل بالسنة

سبق الحديث في الفصل السابق عن مظاهر الجهل بالسنة النبوية وال

شك أن لتلك المظاهر آثا ار كثيرة ولعل من أخطرها ما يتضح في المباحث

اآلتية:

المبحث األول

الوقوع في البدع والترويج لها
 جهلهم بالصحيح من غيره فيختلط عليهم األمر. -الجهل بمكانة السنة من التشريع.

إن كثي ار ممن يقعون في البدع ال يفرقون بين ما يصح االستدالل به

من األحاديث وبين ما ال يصح ،فال يفرقون بين الحديث الصحيح
والضعيف والموضوع ،ويأخذون الحديث من أي مصدر حتى من كتب

الموضوعات ،وقد ذكر الشيخ األلباني رحمه اهلل أن من أسباب االبتداع:

أحاديث ضعيفة ال يجوز االحتجاج بها وال نسبتها إلى النبي،

وأحاديث موضوعة أو ال أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنو

عليها أحكام ا هي من صميم البدع ومحدثات األمور.1

ومن ذلك اختراع أذكار وأدعية خاصة لبعض الشهور ،وتخصيص

بعض الشهور بالصيام أو العمرة ،والتوسيع على أهل البيت في عاشوراء،
 1اتباع ال االبتداع [.]84

-104-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
الجهل بالسنة :المظاهر – اآلثار – العالج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واالكتحال ،واالختضاب ،وغير ذلك من البدعيات التي ال أصل لها ،ولو

كان عندهم علم بالسنة ،لما اعتمدوا على هذه األحاديث الموضوعة.

وقد ذكر في الفصل السابق اتفاق العلماء على عدم األخذ باألحاديث

الموضوعة ،وعدم اعتبارها ال في فضائل األعمال وال غيرها؛ ألنها ليست من

الشرع ،ومن دعا إلى هذه البدع معتمدا على هذه األحاديث الموضوعة مع
علمه بأنها موضوعة ،فهذا من أصحاب الهوى.

 -أما أثر الجهل بمكانة السنة من التشريع فإنه يؤدي إلى الخروج عن

حد االتباع ،تحت دعوى موافقة العقل ،وقد أنكر هؤالء المبتدعة ما ثبت
بالسنة الصحيحة الصريحة ومن ذلك:

إنكار رؤية اهلل تعالى في اآلخرة ،وانكار نزول المسيح آخر الزمان،

وانكار عذاب القبر ونحو ذلك ،كل ذلك بدعوى موافقة العقل.1

ومن هؤالء المبتدعة من أنكر السنة أصالا مكتفي ا بالقرآن وهم طائفة

"القرآنيون" وقد سبق الرد على هذا القول في الفصل السابق ،ولقد حذر

النبي صراحة من هذه البدعة فعن أبي رافع  أن رسول اهلل قال
والناس حوله" :ال أعرفن أحدكم يأتيه أمر من أمري قد أمرت به أو نهيت

عنه ،وهو متكئ على أريكته ،فيقول :ما وجدنا في كتاب اهلل عملنا به واال

فال...الحديث.2

 1البدع الحولية [ص.]52

 2رواه أبو داود [ 4كتاب السنة باب في لزوم السنة  200/رقم  ]4605والترمذي [ أبواب العلم،
َن يقَا َل ِع ْن َد ح ِد ِ
يث َّ
النبِ ِّي  37/5 رقم  ]2663وقال :حديث حسن ،وابن
َ
اب َما ُن ِه َي َع ْنهُ أ ْ ُ
َب ُ
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ومن الجهل بمكانة السنة تقديم غيرها مما ال يثبت إال بها عليها،

كالقياس ،واالستحسان ونحو ذلك ،أي تقديم الرأي على النص وقد ُروي في
الحديث " :لم يزل أمر بني إسرائيل معتدالا حتى بدا فيهم أبناء سبايا األمم،

فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا".1

ومن أكبر البدع التي حدثت في تاريخ اإلسالم وما زالت إلى اليوم

بسبب الجهل بسنة النبي بدع الخوارج ،والشيعة ،وغالة الصوفية ،أما
الخوارج فكان جهلهم بالحديث وعدم تحملهم له عن غيرهم؛ ألنه متهم في

نظرهم سبب ا في أن فقههم جاء مخالف ا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،بل منه ما

جاء مخالف ا لنصوص القرآن الكريم ،فمنهم من يرى أن التيمم جائز ولو
على رأس بئر ،ومنهم من يرى أن الواجب من الصالة إنما هو ركعة واحدة

بالغداة وأخرى بالعشي ،ومنهم من يرى الحج في جميع شهور السنة ،ومنهم
من يبيح دم األطفال والنساء ممن ال ينتمي إلى عسكرهم ،ومنهم من أباح
نكاح بنات البنات وبنات البنين مما يدل على جهل عميق حتى بالقرآن

الكريم ،ثم ال يغيب عن البال أن هذا الحكم ال يسري على جميع أفراد
يث رس ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ضهُ  6/1رقم ]13
ول اهلل َ ،والتَّ ْغليظ َعلَى َم ْن َع َار َ
ماجة [كتاب العلم َب ُ
اب تَ ْعظيم َحد َ ُ
وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته [ 1204/2رقم .]7172
اجتَِن ِ
َّأي وا ْل ِقَي ِ
اس 21/1
اب الر ِ
اب ْ
 1رواه ابن ماجه [ كتاب اإليمان وفضائل الصحابة والعلم َب ُ
رقم  ]56والدارمي [ 241/1رقم ]122وابن أبي شيبة [ 506/7رقم  ]37592والبزار كما في

البحر الزخار [ 402/6رقم  ]2424والطبراني في الكبير [ 642/13رقم  ]14569وابن عبد
البر في جامع بيان العلم وفضله [ 1047/2رقم  ]2015من طرق عن عبد اهلل بن عمرو بن

العاص به ،وحكم عليه األلباني بالضعف كما في الجامع الصغير[ 686/1رقم.]4760
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الخوارج ،بل قد وجد منهم فيما بعد أفراد وأئمة تفقهوا في الدين ورووا

الحديث واعتمدهم ،كما قال ابن الصالح في مقدمته بعض أئمة الحديث
كالبخاري ،فقد احتج بعمران بن حطان وهو من الخوارج ،ال سيما إذا علمت

أن الخوارج يحكمون بكفر من يكذب؛ ألن مرتكب الكبيرة كافر في نظرهم

والكفر من الكبائر ،1ومع أن الخوارج يحكمون بكفر الكاذب فقد وجد من
بعضهم الوضع في الحديث ،والكذب على رسول اهلل ،لتأييد مذاهبهم
الباطلة حتى تروج لدى أتباعهم ،فابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات

يروي عن ابن لهيعة أنه قال( :سمعت شيخ ا من الخوارج تاب ورجع فجعل
يقول :إن هذه األحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ،فإنا كنا إذا هوينا

أم ار صيرناه حديثا) ،2وأما الشيعة فهم من أكذب الفرق ،فوضع الحديث
عندهم أمر طبيعي ،وقد وضعوا مئات األحاديث في أغراض شتى حسب

أهوائهم ونحلهم ،وكتب الموضوعات طافحة بهذه األكاذيب فوضعوا أحاديث

في مناقب علي ،وأخرى في الحط من شأن معاوية وبني أمية ،وكان
للتشيع أثر عكسي في نفوس من ضعف إيمانهم من المسلمين ال سيما

المنتمين لبني أمية فوضع هؤالء األحاديث في مناقب أبي بكر وعمر
وعثمان كرد على مثالب الشيعة ،3وأما غالة الصوفية فقد نفروا الناس عن
العلم الشرعي ،بوصفهم له بأوصاف منفرة ،حيث وصفه بعضهم بأنه آفة

 1الحديث والمحدثون [.]86
 2الحديث والمحدثون [.]86

 3انظر المصدر السابق [.]98– 92
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المريد ،ووصفه البعض منهم بأنه مفرق االهتمامات ،ووصفه بعضهم بأنه

ركون إلى الدنيا ،وانحطاط من الحقيقة إلى العلم ،ووصفه بعضهم بأنه

وعد بعض المتصوفة طلب الحديث
موحش ،ووصفه بعضهم بأنه حجابّ ،
النبوي بأنه ركون إلى الدنيا حيث قالوا( :إذا طلب الرجل الحديث أو سافر
في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا) ،1وزعماء السنة ،فعلم
الكتاب والسنة نور ،فبالعلم ينكشف للناس حقائق طرقهم ،وزيف أقوالهم،
وبالعلم يتبين المنكر ،وبالعمل به يتم اإلنكار ،وقد علم الصوفية بأن اإلنكار
أصبح حجر عثرة أمامهم ،وأعاق طريقهم ،والمنكر ال يمكن أن يعرف إال
عن طريق العلم ولذا نفروا الناس عنه ،ودعوهم إلى االبتعاد عنه وشغلوهم

بحلقات الرقص والسماع ،ولبس الخرقة ،وغير ذلك من بدعهم المنكرة.
المبحث الثاني

تضييع كثير من السنن الثابتة وعدم العمل بها

من آثار الجهل بالسنة تضييع كثير من السنن الثابتة وعدم العمل بها،

بل من شدة الجهل اإلنكار على متبع السنة من بعض هؤالء الجهلة ،وليس

الغرض من هذا المبحث حصر كل السنن المضيعة أو المهجورة فإنها كثيرة

السنن
وقد ألف فيها بعض الفضالء ،وانما المقصود بيان أن كثي ار من ُ

ضيعت بسبب الجهل ،قال اإلمام البيهقي " :واذا لزم اتباع رسول اهلل فيما
 1إحياء علوم الدين ( )61/1وتلبيس إبليس (.)262
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سن ،وكان لزومه فرضا باقيا ،فال سبيل إلى اتباع سنته إال بعد معرفتها،
وال سبيل لنا إلى معرفتها إال بقبول خبر الصادق عنه".1

ولعلي أذكر بعض السنن الثابتة التي عزف الناس عن العمل بها

بسبب الجهل فمن ذلك:

ندرة من يصلي في نعليه ،بل إذا أروا من يصنع ذلك ربما أنكروا

عليه ،والحديث في ذلك ثابت من حديث أنس بن مالك عندما ُسئل أكان
النبي يصلي في نعليه؟ قال :نعم" ،2وندرة المساواة في صفوف الصالة
بالكعب والمناكب وقد ثبتت هذه السنة في صحيح البخاري من حديث

النعمان بن بشير قال :رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"،3
وندرة من يقف للدعاء بعد رمي الجمرة األولى والوسطى في أيام التشريق

رغم ثبوت هذه السنة عن النبي فقد ثبت أن عبد اهلل بن عمر كان يرمي

الجمرة الدنيا بسبع حصيات ،ويرمي الوسطى كذلك ويقف عند كل منها

قيام ا طويالا يدعو ويرفع ويقول" :هكذا رأيت رسول اهلل يفعل".4

 1االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي [ص ]306تحقيق أبو عبد أحمد بن إبراهيم أبو

العينين ،دار الفضيلة ،الطبعة األولى 1320هـ.
الصالَ ِة ِفي النِ َع ِ
ال  153/7رقم .]5850
 2رواه البخاري [كتاب الصالةَ ،ب ُ
اب ّ
اب إِ ْل َاز ِ
الص ِّ
ف .]146/1
الم ْن َك ِب بِا ْل َم ْن َك ِب َوا ْلقَ َدِم بِالقَ َدِم ِفي َّ
 3البخاري [ كتاب الصالة َب ُ
ق َ
ِ
وي ْس ِه ُلُ ،م ْستَ ْقبِ َل ا ْل ِقْبلَ ِة  178/2رقم
وم ُ
اب إِ َذا َرَمى َ
الحجَِّ ،ب ُ
اب َ
 4رواه البخاري [ كتَ ُ
الج ْم َرتَْي ِنَ ،يقُ ُ
.]1752
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المبحث الثالث

قبول األحاديث الواهية والموضوعة ،وتناقلها وترغيب الناس فيها

عبر وسائل االتصال والتقنية المعاصرة

منهجية المحدثين في قبول األخبار وأدائها واضحة بينة ،فال يقبلون

خي ار إال بعد التمحيص والتدقيق والتثبت من حال الناقل ،وتوفر شروط
العدالة والضبط فيه مع استكمال بقية شروط الحديث المقبول.

ومن المتفق عليه بين المحدثين أنه ال ينقل إال الحديث الثابت ،أما

الموضوع والذي ال أصل له فيحرم التحديث به ،إال من باب التحذير منه
وقد سبقت اإلشارة إلى هذه القضية في الفصل السابق.

غير أننا نالحظ تساهل الناس في هذه القضية ،حتى من بعض

المنتسبين للعلم ،فبمجرد أن يصل إلى أحدهم حديث ،ويرغب في نشره سواء
عبر الجوال أو البريد االلكتروني ونحوهما ،نجده يسارع في إرساله للعشرات

من الناس مما وسع من نشر األحاديث الباطلة والواهية ،وكان األولى به

أن يبحث عن درجة هذا الحديث قبل إرساله لغيره ،وان لم يكن يملك آلية
البحث فليسأل أهل العلم المختصين.

ويكفيك أن تدخل عشوائيا إلى عشرات المنتديات لتجد مئات األحاديث

التي يتناقلها أصحاب تلك المنتديات ويوصون بنشرها ،وجلها ال أصل لها،
أو شديدة الضعف ،أما الهاتف المحمول فحدث وال حرج عن تلك

التجاوزات ،وكم تلقيت من سؤاالت عن أحاديث لم أجد لها أصالا أو وجودا
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في كتب السنة المشهورة ،بل بعض األحاديث ملفق مصنوع من أحاديث

وحكم وآثار.

الفصل الثالث

طرق مقرتحة للعالج

بعد أن ظهرت لنا مظاهر وآثار الجهل بسنة المعصوم يجدر بنا أن

نبحث عن وسائل ناجعة لعالج تلك المظاهر واآلثار ،أو على أقل تقدير
أن نخفف منها ،ومن تلك الطرق المقترحة للعالج ما يلي:
المبحث األول

تدارسها والسعي إلى نشرها واحيائها وتبصير الناس بها

الجهل ال يرفع إال بالعلم ،وان مما يرفع الجهل بالسنة أن تكثف

الجهود لدراسة السنة وعلومها في جميع مراحل التعليم ،خاصة التعليم

الجامعي ،وان نظرة فاحصة لجامعات العالم اإلسالمي نجد أن الكليات
المتخصصة في دراسة السنة وعلومها ال تتجاوز أصابع اليد ،وهذا يبين

مدى القصور في هذا الشأن ،فحري بجامعات العالم اإلسالمي أن تولي هذا
األمر أقصى اهتماماتها ،وأن تكون أقسام السنة من أساسيات تكوينها،

وينبغي على عامة المسلمين أن يشيعوا دراسة الحديث النبوي الشريف
وفهمه ،وليكن ذلك في بيوتنا وفي مساجدناٌّ ،
كل حسب طاقته وذلك عن

طريق إعادة الدور القيادي التربوي التعليمي للمساجد بافتتاح الحلقات

العلمية المتخصصة في دراسة الحديث وعلومه ،ودعمها ،واحياء اإلجازات
الحديثية وتشجيع شباب األمة على طلب هذه اإلجازات والرحلة لتحصيلها.
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ومن ذلك إحياء السنن المهجورة وحث الناس عليها ،وذلك هو

المقصود من حديث رسول اهلل عند مسلم وغيرهَ " :من َّ
سن في اإلسالم
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده ،من غير أن ينقص من
أجورهم شيء".1

وينبغي مراعاة التدرج والرفق في إحياء هذه السنن ،فبعض الناس قد

يستنكرون  -بشدة -بعض السنن بعدما قضوا ده ار طويالا من أعمارهم لم
يسمعوا بها ،وحينئذ ينبغي أن يكون موقفنا وسط ا بين طرفين ،بين َمن
يتجاهل هجران تلك السنة ويرى عدم المحاولة في هذه الحالة ،ومن يريد

تغيير هذا الهجران بشدة -أو على الفور -مهما أدى إليه من فتنة ،أو نفور

وح َملة السنة ،واال فكم أراد رسول اهلل ومن ذلك قوله
أو وحشية بين الناس َ
 لعائشة رضي اهلل عنها " :لوال قومك حديث عهدهم – قال ابن الزبير:
بكفر -لنقضت الكعبة ،فجعلت لها بابين ،باب يدخل الناس ،وباب

يخرجون ،ففعله ابن الزبير".2

والمقصود الحرص على إحياء السنة ،لكن مع التدرج واتقاء الشرور

التي ربما يكون د ْفعها أحب إلى اهلل تعالى من اإلتيان بتلك السنة.

َّدقَ ِة ولَ ْو بِ ِش ِّ
ق تَ ْم َرٍة ،أ َْو َكلِ َم ٍة طَّيَب ٍة َوأَّنهَا
اب ا ْل َح ّ
 1صحيح مسلم [ كتاب الزكاةَ ،ب ُ
ث َعلَى الص َ َ
اب ِم َن َّ
الن ِ
ار  704/2رقم .]1017
ِح َج ٌ
الن ِ
ص َر فَ ْه ُم َب ْع ِ
ض َّ
االختَِي ِ
اس
اب َم ْن تََر َ
ض ْ
ارَ ،م َخافَة أ ْ
ك َب ْع َ
 2رواه البخاري [ كتاب العلم َب ُ
َن َي ْق ُ
ِ
ِ
اب َن ْق ِ
ض ا ْل َك ْعَب ِة َوبَِنائِهَا
َع ْنهُ ،فََيقَ ُعوا في أَ َش ِّد م ْنهُ 37/رقم  ]126ومسلم [ كتاب الحجَ ،ب ُ
 970/2رقم .]1333
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المبحث الثاني

بذل األسباب لحفظها من الضياع
حفظ السنة من الضياع أمر تكفل به رب العزة جل وعال حين حفظ

مصدر الوحي (القرآن) ،ولكن ذلك ال يعفينا من السعي في حفظها كما سعى

الصحابة  في حفظ كتاب اهلل من التحريف ،مع أن اهلل جل وعال متكفل
بحفظه ،ومن ثم جمع أبو بكر  القرآن ،وكتب عثمان المصاحف ،وكما
اهتم الصحابة رضوان اهلل عليهم بحفظ كتاب اهلل جل وعال فكذا كانت

عنايتهم شديدة بالسنة والمحافظة عليها ولنا فيهم أسوة حسنة.

لقد كان سعيهم في حفظها من الضياع بوسيلتين ،هما الحفظ

والتدوين ،لكل منهما دوره في حفظ السنة ،فإنه إذا فُقد الرجال الحفاظ بقيت
المخطوطات والكتب ،فيحملها قوم من جديد ،واذا فقدت المخطوطات
والكتب بقي الرجال يحملون السنة في صدورهم ،فيمكن كتابتها من جديد.

ومن ذلك االجتهاد تنقيتها من الكذب وتمييز صحيحها من ضعيفها

ملقى
وهذا الواجب  -وهو تحقيق الحديث النبوي -فرض كفاية ،ال يزال
ا
على عاتق األمة منذ وقوع الفتن في ذلك الزمان إلى اآلن.
ومن ذلك بذل الجهود لحمايتها عن طريق الجوائز والجمعيات

المتخصصة؛ ويأتي في مقدمة هذه الجهود المباركة جائزة األمير نايف بن
عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة،

وقد حققت األمانة العامة للجائزة العديد من اإلنجازات المتتالية بفضل اهلل

عز وجل ثم بفضل عناية راعي الجائزة وتوجيهاته بأن تكون الجائزة مرك از
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دعويا عالميا ينطلق من عاصمة اإلسالم األولى؛ علما بأنها كانت جائزة
واحدة ثم أصبحت ثالث جوائز تضم جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود
للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة وجائزة األمير نايف بن عبد

العزيز آل سعود التقديرية لخدمة السنة النبوية ،ومسابقة األمير نايف بن
عبد العزيز لحفظ الحديث النبوي ،وهذه الجائزة األخيرة تستهدف الناشئة

والشباب ،وذلك انطالقا من إيمان سموه بأهمية العناية بالناشئة والشباب
ودورهم في المجتمع.
المبحث الثالث
التمسك بها والتزامها ،علماً واعتقاداً ،وعمالً وسلوكاً والتحلي بأخالق أهلها
وهذا هو المقصود لذاته من حفظ السنة ودراستها ،فالعلم يراد للعمل،
وسعادة العبد في الدنيا واآلخرة في التمسك بما في كتاب اهلل وسنة رسول

اهلل ،ويلحق بها ما َّ
يعش منكم
سنه الخلفاء الراشدون لقوله " :فإنه من ْ
فسيرى اختالفا كثي ار فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من
عضوا عليها بالنواجذ ،واياكم ومحدثات األمور؛ فإن ك ّل بدعة
بعدي،
ّ
ضاللة" ،1فمن أعظم التمسك والعمل بسنة المصطفى  الرجوع إليها مع
ِ
ِ
اب ِفي لُُز ِ
وم السَُّّن ِة  200/4رقم  ]4607والترمذي [ كتاب العلم
 1رواه أبو داود [ كتَاب السَُّّنة َب ُ
اجتَِن ِ
اب البِ َد ِع  44/5رقم  ]2676وقال :حسن صحيح،
اء ِفي األ ْ
َخ ِذ بِالسَُّّن ِة َو ْ
َب ُ
اب َما َج َ
وصححه األلباني كما في صحيح الجامع الصحيح [ 499/1رقم  ]2549من حديث العرباض
بن سارية.
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ورد األمور إليها ،وال يتحقق إيمان ٍ
ألحد إذا لم
كتاب اهلل تعالى عند التنازع ّ
يكن احتكامه للكتاب والسنة ،وكما قال العلماء فالرد يكون إليه في حياته
والى سنته بعد مماته.
المبحث الرابع
التوسع في تسخير التقنية المعاصرة لخدمة السنة
أتاحت التقنية المعاصرة بمجاالتها المختلفة فرصة كبيرة أمام الغيورين

لنشر الخير وتبليغه ،واإلفادة من وسائلها الكثيرة لخدمة الدين ،وقد نالت
السنة النبوية من ذلك النصيب األوفر ولعلي أجمل مجاالت التقنية التي

يمكن اإلفادة منها في التالي:

أوالً :مواقع خدمة السنة على الشبكة العالمية اإلنترنت
لقد بذل المتخصصون في السنة وعلومها جهودا مشكورة في خدمة

السنة عبر مواقع متخصصة ،وقد كتب األخ الدكتور جمال أحمد بادي

1

بحثا قيما في هذا الباب سماه" :الجهود العالمية لخدمة السنة النبوية على

مواقع شبكة المعلومات الدولية "اإلنترنت" عرض وتحليل وتقويم ،تعرض
بالتحليل والدراسة لخمسة مواقع هي:

 1مشارك بقسم الدراسات العامة بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بالجامعة اإلسالمية
العالمية – ماليزيا.
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موقع اإلسالم ،مواقع الدرر السنية ،ملتقى أهل الحديث ،موقع

المحدث ،موقع جامع الحديث النبوي ،وبعد دراسة فاحصة بين فيها

إيجابيات كل موقع وسلبياته خرج بتوصيات قيمة من أهمها:

 -إشاعة الثقافة االلكترونية بين أساتذة الجامعات وحثهم على اإلفادة

منها واقامة الدورات التدريبية لهم.

 -الحرص على تكوين لجنة استشارية من أساتذة الجامعات ليكونوا

مستشارين لهذه المواقع ،سواء في نوعية الخدمة وتطويرها أو للحاجات

العلمية األخرى ،وهو أمر سيرفع من ثقة المستخدمين والزوار لهذه
المواقع.

 -ربط هذه المواقع بالجامعات اإلسالمية ،والكليات الشرعية ،ومراكز

خدمة السنة بها ،مما يزيد التواصل العلمي وبذل المشورة فيه ومما

يساعد على تجاوز العقبات بإذن اهلل تعالى.1

وبما أن الدراسة متقدمة إذا كانت بتاريخ 1426ه فقد ظهرت بعدها

مواقع أخرى في خدمة السنة لعل من أهمها وأبرزها شبكة السنة النبوية
وعلومها والتي يشرف عليها شيخنا األستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير،

وموقع شامل للسنة النبوية باللغة اإلنجليزية ،ومواقع أخرى غير ما ذكر.
 1قدم البحث ضمن أبحاث ندوة الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية – كلية الشريعة

والدراسات اإلسالمية بجامعة الشارقة الهجري  26-25ربيع األول 1426هـ الموافق -4

5002/5/5م ،وهو موجود على الشبكة العالمية في أكثر من موقع.
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ثانياً :البرمجيات الحاسوبية

من اإلنجازات التي أفادها العلماء للتقنية الحاسوبية إخراج موسوعات

حاسوبية ضخمة لها مميزات وايجابيات تطغى على سلبياتها وقد قام بدراسة
أهم الموسوعات والبرمجيات الحاسوبية األخ الدكتور إبراهيم حماد الريس

1

في بحثه الموسوم بـ ــ" التقنية الحديثة في خدمة السنة والسيرة النبوية بين

الواقع والمأمول" تحدث حول هذه القضية عبر محاور أهمها:

التقنية وخدمة السنة والسيرة النبوية ،الموسوعات الحاسوبية في خدمة

السنة والسيرة النبوية.

وقدم في بحثه عرض ا مجمالا ألشهر البرامج الحاسوبية وهي:

منتجات شركة حرف لتقنية المعلومات ،ومركز التراث ألبحاث

الحاسب اآللي ،وشركة العريس ،وختم بحثه بتوصيات مهمه من أهمها:

 .1أال تطرح الشركة منتجها إال بعد إجازته من جهة علمية معتبرة،

وذلك بعد مراجعته وتدقيقه وتجربته؛ لمعرفة سالمة البرمجة من الخلل

التقني ،وسالمة المادة العلمية من الخطأ العلمي ،حتى ال تكون تلك
األعمال معول هدم ال آلة بناء.

 .2ضرورة االهتمام بالمسلمين من غير الناطقين بالعربية ،وجعل

هذه البرامج تخدم الشرائح المسلمة في شرق األرض وغربها ،وفي
 1أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الملك سعود بالرياض.
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شمالها وجنوبها ،وان كان ال يغفل ما قامت به شركة "حرف" خاصة
وغيرها من الشركات األخرى من خدمة لهذه الفئات من المسلمين.

 .3لزوم التحذير من البرامج الضعيفة ،والتي تكثر فيها األخطاء

ويلمح منها الباحث عدم العناية أو تعمد الغلط والدس والتحريف وتشويه

مصادر اإلسالم ،وابالغ الجهات ذات االختصاص.

 .4أال يغفل الباحث وطالب العلم عن أن البرامج الحاسوبية ال

تغني عن التواصل مع العلماء والمشايخ وطالب العلم ،فسنة الطلب

ستبقى بمجالسة العلماء والتلقي عنهم ،ومدارستهم ،واألخذ من سمتهم.

 .5أن يسعى لتكوين جهة تنسيقية ،تقوم بتنسيق الجهود بين

الجهات المنتجة ،ومتابعة رأي الباحثين والمستفيدين من هذه البرامج
لتوجيه المنتجين إلى األسلم واألجدى واألهم واألولى.

 .6أن يتبنى إنشاء جهة علمية معتبرة إلجازة هذه البرامج،

وصياغة الحماية الفكرية ألصحابها ،فيستفيد الباحث توثيق ا للمادة

العلمية واطمئنان ا لمحتواها ،وتستفيد الجهات المنتجة حفظ ا لحقوقها
وحماية لجهودها من السرقة والنسخ غير المشروع.1

 1قدم البحث ضمن أبحاث ندوة العناية بالسنة والسيرة النبوية التي نظمها مجمع طباعة
المصحف الشريف بالمدينة المنورة الثالثاء  15ربيع األول 1425هـ  -الخميس  17ربيع

األول 1425هـ وهو موجود على الشبكة في أكثر من موقع.
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 .7ولعل من البرمجيات المهمة في هذا الجانب برنامج "جوامع

الكلم" وهو من البرامج الجديدة في خدمة السنة النبوية وله مميزات كثيرة

ويمكن تنزيله مجان ا من الشبكة العالمية.

ثالثاً :تطبيقات على أجهزة الهاتف المحمول

وهذه خدمة حديثة يمكن اإلفادة منها في خدمة السنة ونشرها بين

الناس فأجهزة الهاتف المحمول المتطورة لها تطبيقات ومتاجر بها عدد كبير
من البرمجيات المفيدة ،ولعل من أكثرها تقانة أجهزة "اآلي فون" ومن أهم

البرامج على هذا الجهاز :األحاديث غير الصحيحة المنتشرة ،موسوعة

الحديث النبوي.

رابعاً :القنوات الفضائية

من الوسائل المؤثرة التي دخلت أكثر بيوت المسلمين ولها أثر كبير

القنوات القضائية ،وهي كثيرة متنوعة غير أن الموجودة منها غالبه غث،

ومن القنوات الموجهة الهادفة لم أجد حسب علمي مخصص ا للسنة النبوية
إال قناتان فقط :قناة السنة السعودية ،قناة الحديث الشريف التابعة لقنوات

المجد ،ولذا أرى من طرق العالج التوسع في افتتاح قنوات فضائية للسنة
النبوية مع تنوع طرق العرض.
خامساً :التعليم عن بعد

لم يعد اإلنترنت وسيلة للترفيه فقط ،بل أصبح يستخدم في مجاالت

الحياة ومنها التعليم ،فقد أنشئت جامعات وأكاديميات تدرس طالبها عن
طريق التعليم عن بعد فلماذا ال توظف هذه التقنية الفتتاح كليات
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متخصصة للحديث النبوي وعلومه ويدرس فيها علماء األمة المتخصصون
كل من بلده التي هو فيها ،ومن المؤسف أني لم أجد كلية متخصصة في
السنة عبر اإلنترنت إال كلية واحدة من مدينة قم اإليرانية باسم (كلية علوم

الحديث االلكترونية).
الخاتمة

وبعد هذه الجولة في ثنايا الموضوع ِّ
أودع القارئ العزيز بعد أن ظهر

لنا أن الجهل بالسنة من أعظم اآلفات والمخاطر وأن مظاهره واضحة

للعيان ومنها:

 الجهل بمكانة السنة من القرآن ،وأن اتباع السنة أمر اختياري من بابالمستحبات.

 الجهل بتاريخ تدوين الحديث الشريف وترديد شبهات المستشرقين وأذنابهمفي هذه القضية.

 الجهل بدرجات الحديث النبوي وعدم التفريق بين المقبول ،والمردود،وتناقل األحاديث الواهية والضعيفة.

 الجهل بالمعاني الصحيحة للسنة ،ورد بعضها بناء على ذلك الفهمالسقيم.

ومن آثار تلك الجهاالت انتشار البدع والخرافات ،وتضييع كثير من

السنن الثابتة ،وقبول األحاديث الواهية والترويج لها.

وختام ا ألخص أهم التوصيات التي سبق ذكرها في ثنايا البحث وهي:
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 .1التوسع في افتتاح أقسام أكاديمية لدراسة السنة وعلومها في الجامعات
اإلسالمية.

 .2افتتاح كليات متخصصة لدراسة السنة وعلومها في أنحاء العالم
اإلسالمي.

 .3إدخال مواد السنة وعلومها كمواد أساسية في مراحل التعليم األساسية
واألولية.

 .4إنشاء مدارس خاصة لتحفيظ السنة وعلومها على غرار مدارس تحفيظ
القرآن الكريم.

 .5افتتاح حلقات لتحفيظ السنة في المساجد على غرار حلقات تحفيظ
القرآن الكريم.

 .6التوسع في اإلفادة من وسائل التقنية المعاصرة لخدمة السنة وعلومها.

 .7إعادة الدور الريادي لحلقات العلم الشرعي داخل مساجد المسلمين
ومنها حلقات تدريس السنة وعلومها.

 .8منح الجوائز والحوافز للمبدعين في حفظ السنة واعالن ذلك عبر
وسائل اإلعالم المختلفة.

.9

نشر مظاهر الجهل بالسنة عبر مؤلفات أو وسائل اإلعالم المعاصرة

لتحذرها األجيال المسلمة.

 .10التحذير من اآلثار السيئة للجهل بالسنة عبر جميع الوسائل المتاحة.
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المصادر والمراجع

 اتباع ال ابتداع لحسام الدين بن موسى محمد بن عفانة الطبعة :الثانية،مصححة 1425ه2004-م بيت المقدس -فلسطين.

 األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم يخرجهالبخاري ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين المقدسي (ت643ه)
دراسة وتحقيق :معالي أ.د عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش دار خضر،

بيروت -لبنان ،الطبعة الثالثة1420 ،ه2000-م.

 إحياء علوم الدين ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي(المتوفى505:ه) الناشر :دار المعرفة -بيروت.

 إرواء الغليل في تخريج منار السبيل ،لأللباني ،المكتب اإلسالمي،بيروت ،الطبعة الثانية1405 ،ه.

 االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي تحقيق أبو أحمد بن إبراهيمأبو العينين ،دار الفضيلة ،الطبعة األولى.

 البحر الزخار مسند البزار ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بنخالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار (المتوفى292:ه) المحقق:

محفوظ الرحمن زين اهلل (حقق األجزاء من 1إلى )9وعادل بن سعد
(حقق األجزاء من10إلى )17وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء
 )18الناشر :مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة الطبعة :األولى،

(بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
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 البدع الحولية لعبد اهلل بن عبد العزيز بن أحمد التويجري ،دار الفضيلة،الرياض الطبعة :األولى1421،ه2000-م.

 -تلبيس إبليس لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد

الجوزي (ت597ه) ،دار الفكر ،بيروت -لبنان ،الطبعة األولى،
1421ه2001/م.

 جامع بيان العلم وفضله ،ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بنعبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت463ه) تحقيق :أبي األشبال
الزهيري الناشر :دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية الطبعة:

األولى1414،ه1994 -م.

 الجرح والتعديل ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس بن المنذرالتميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى327:ه) الناشر:

طبعة مجلس دار المعارف العثمانية – بحيدر آباد الدكن -الهند دار

إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة :األولى1271 ،ه 1952م.

 الحديث والمحدثون أو عناية األمة اإلسالمية بالسنة النبوية للشيخ محمدمحمد أبو زهو ،دار الكتاب العربي بيروت لبنان ،طبع 1404ه.
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السواك سنة وعالج
د .محمد حسين الشريف
كلية علوم الشريعة  -الخمس

مقدمة:
الحمد هلل نحمدد ونسدينهنو ونسديه ،ن ونسدي دهون ونندو اد هلل مدن شد و
أن،سددن ومددن سددهم ل أعم لن د ن مددن ه ددد اهلل دال مضددل لددون ومددن هض د ل ددال

ه دي لون وأش د أن ال إلو إال اهلل وحد ال ش هك لو.

وأش د أن سهدن ن وناهن محمداً سدول اهلل لد ا اهلل وسد ب واد ك ع هدون

وع ا آلو ولحاون ومن اهيدى ا دهو وس

الدهن.

ع ا ن جو واقي،ا أثد إلدا هدوب

أم اند نن
إن أ ضل الن وب اند من ة اهلل د سداح نو ويند لا د د ع دب من دة يا له،دو

وأحا مددو الميمثددل ددع ايا د و اي اددو وسددنة سددولو د د  د د وان مددن سددننو د د  د د
سددنة الس دواك السددنة اليددع ،ددل عن د اثه د م دن الن د ع ع ددا ال د ب مددن ع ددو

قد ه ن وعظهب أث ه ن وج هل ض

ن ال يا د يجد من ه يب ا

السنة حيا

مددن امممددة والدددع ع ن والوع د ظ ع ددا ال د ب مددن اث د ع امح دهددل ال دوا دع ددع
ضد

و مدددي  .وها،ددع م د و د ددع ش د ن قولددو د ع هددو اللددالع والسددالب د

«السدواك مر د ع ل ،ددب م ض د ع ل د

».

()1

ولددو لددب ه د د ه د

 ( 1أخ جو الاخ ي  234/2ين هق ً الههة الجزب ع اي
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لا،ان وأي ضل أعظب من أن هن ل الناد ضد ادو عندون إندو يمد ب ال،ضدلن

و هددة الننمددةن ه د ا اللددنن نع أنددو" قَد ُدد ر ا د َ ددع ال يسد َدواك زَه د َدع
َ
َ
دل اُل َاثهد د َعرن ثرد د فب ره ُمر َد د
َح ده د ر
َح دددهل َ د َدوا َع َجًاد د ل رسد دفنة يَد د ُيع ه َد د ُام َ
()1
همة".
الفن عن َا ُل َاثه م ُن اُل،رقَ َ ءن َ َ َخ ُه َاة َعظ َ

َعَددا م َمددة
َاثهد د م د ُدن

وان س ددنة ا د د ا الق ددد وي ددك المنزل ددة لجد دده ع اد د ن يلد د إ ال م ددة إل ددا

يراهق ن ويسنا الن،ع لالهيم ب ا ام حل ع ه ناهن د د  د اممد الد ي

د ننع إل اد ه السنة ا لاي اة ع احل أوسميو ا د( السواك سنة وعالج )
لن ع ا لك أوقظ همم خ لن وأناو عقوال  ،لن وأزعب أننع ح ولل يياع م

أماننددع م ددن إهد د اد مدل ددة هد د المس د لةن وأقد دوال ل ن مدد ء اشد د ن منيم دددا ع ددا
المل د الن مهة الموثوقة والمنيا ع

والي ازمد اقواعددد الاحددل الن مددع ددع إعددداد الاحددول الن مهددة قمددل اوضددع

خرددة ل د ا الاحددل جد ءل ددع ثددالل ما حدل هنددد ج يحددل اددل من د عدددد مددن
المر ل

وهع ع ا ه ا النحو:
المبحث األول ويشمل أربعة مطالب

المطلب األول تعريف السواك
المطلب الثاني :السواك خصلة من خصال الفطرة
المطلب الثالث :مشروعية السواك وفضله
 ( 1سال السالب ل لنن نع اي

الر ع ن ا

الوضوء (.)39 /1
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المطلب الرابع :في حكم السواك

المبحث الثاني ويشمل أربعة مطالب
المطلب األول :كيفية االستياك
المطلب الثاني :جواز التسوك بسواك الغير بإذنه
المطلب الثالث :غسل السواك
المطلب الرابع :في أوقات السواك

المبحث الثالث ويشمل أربعة مطالب
المطلب األول :التسوك للمرأة ،والصائم
المطلب الثاني :مادة السواك
المطلب الثالث :خصائص عود األراك
المطلب الرابع :فوائده
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المبحث األول

المطلب األول ــ تعريف السواكـ
ين هددإ الس دواك ددع ال هددة :الس دواك :ااس د السددهنن وهر ددل السد دواك
ع ددا ال،نددل وهددو االسدديه كن وع ددا اةلددة اليددع هسددي ك ا د ن وهق د ل ددع اةلددة

أهض ً مسواك ااس المهب .

والس دواك م د ا نق ددو امزه د ي ق د ل :م د ع مددل أحددداً مددن ال هددوههن جنددل

السواك مؤنث ًن وهو م ا عندي.

()1

والسواك مشيل من س ك الشعء إ ا دلاو .وقهل إنو مشيل مدن اليسد وك
هننع اليم هل .والسواك ااس السهن وهو اسينم ل عود أو نحو دع امسدن ن
إل ازلددة الوسددو وهددو مددن س د ك إ ا دلددك وقهددل مددن اليس د وك وهددو اليم ه دل هق د ل

سك

وسدوك د

دإن ق دل يسدوك واسدي ك لدب يد ا ال،دب( .)2والسدواك :اسدب
()3

ل نددود الد ي هيسددوك اددون وهيخد ع د دع مددن شددج اال اك.

وق د ل ااددن د ع:

السهن والواو والاد إ ألدل واحدد هدد ىل ع دا ح ا َدة واضدر ا  .هقد ل يسد َوقَل
()4
ل أعن قر من ال رزال وسوء الح ل.
اإلال :اضر َ َا ُ
(1ي ه

ال هة (.)395 / 3

 ( 2يح ه أل ،ظ اليناهو (.)33 / 1

 ( 3منجب لهة ال،ق ء (.)252 / 1
 ( 4هنظ منجب مق ههع ال هة الان

ع . )117 / 3( -
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ه د ا ين ه،ددو ددع ال هددة وأم د ددع الددرالف ال،ق د ء :هر ددل الس دواك ع ددا

ال،ند ددل وهد ددو االسد دديه ك وع د ددا اةلد ددة اليد ددع هسد ددي ك ا د د  .وقد ددد ع د دو ال،ق د د ء
اين ه ،ل ميق اة :

ن و امحن إ :أنو اسب لخشاة منهنة لالسيه ك.

()1

وع و الم لاهة  :أنو اسينم ل عود أو نحو ع امسن ن لي ه

و ه ه عن .
إل ه

()2

اللد ،ع

وع ددو الشد د نهة والحن ا ددة :أن ددو اس ددينم ل ع ددود أو نح ددو ددع امس ددن ن
اليهه ونحو

)3(.

من خالل الين هإ الس اقة نالحظ أن مد هد

إلهدو الشد نهة والحن ا دة

أعب وأشمل من ين هإ الحن،هة الد هن قلد و ع دا اوندو اسدم ً ل خشد

الد ي

هسددي ك اددون وأعددب مددن ين هددإ الم لاهددة ال د هن حلد وا اسددينم لو ع ددا إ ه د

الل ،ع و ه ه .
المطلب الثاني ــ السواك خصلة من خصال الفطرة:
قال أن ناهن أنو من خل ل ال،ر ع لاد من من ة :الخل ة وال،ر ع
 ( 1هنظ النن هة ش ف ال داهة مع ش ف يح القده ()24 /1
 ( 2مواه

الج هل لش ف مخيل خ هل ()380 / 1

 ( 3هنظ  :المجموو  270/1ن مهنع المحي ج ( )55/1والمهنع الان قدامة ()161 / 1
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الخلده ةر ال،ضده ة وال ه دة ياددون
لخلد ة مد خودع مدن مد دع (خلددل) و َ

ددع اإلنس د نن وقددد

د

ع ددا ال،ضدده ةن وجمن د خل د ل ن والخل د ة الخ ددة

يقول ع الن خل ة حسنةن وخل ة قاهحة.

()1

وأم د ال،ر د ع ددع الجا ددة المي همددة لقاددول الدددهن.

()2

والس دواك خل د ة مددن

خل ل ال،ر عن دل ع ا لك أح دهل اثه ع ن ا من :
 1د م وي عن ع مشة د ضع اهلل عن د ق لل :ق ل سول اهلل د د د  د د د:

«عش من ال،ر ع :قد
ن وقد

الشد

ن واع،د ء ال حهدةن والسدواكن واسينشد ل المد ء

امظ،د ن و سددل الاد اجب ()3ن ونيددإ اإلاددرن وح ددل الن نددةن وانيقد

الم د د د ء» ( .)4ق د د د ل زا ه د د د  :قدد د د ل ملد د ددن  :ونسد د ددهل الن ش د د د ع إال أن يا د د ددون
المضمضة

()5

.

2د د حدددهل عمد

اددن ه سد د د ضددع اهلل عن مد د د أن سددول اهلل د د د  د د د د

ق ل « من ال،رد ع  :المضمضدة ن واالسينشد ل ن والسدواك ن وقد

الشد

ن

 ( 1هنظ اللح ف ل جوه ي (.)1685/4

 ( 2هنظ الين ه ،ل ل ج ج نع (

.) 246

 ( 3الا اجب :ها النقد اليع ع ظ و امل اعن هجيمع ه الوسون الواحدع را رجمو ا لضب.
هنظ  :الن هة ع ه الحدهل وامث () 113/1ن الق موع المحهر 79/4ن يح الا ي
(.)351/1

 ( 4أي االسينج ء .هنظ  :ش ف لحهح مس ب (
( 5أخ جو مس ب ع اي

الر ع ا

.)116

خل ل ال،ر ع (
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ويق هب امظ ،ن ونيدإ اإلادر ن واالسديحداد ()1ن و سدل الاد اجبن واالنيضد ف»
هننع االسينج ء ا لم ء.

()2

ق د ل الح د ظ ااددن حج د د حمددو اهلل د د ددع االمددو ع ددا ال،ر د ع ددع ه د

امح ده ددل ":المد د اد أن هد د امش دده ء إ ا ن ددل ايل ددإ ع د د اد د ل،ر ع الي ددع
ر اهلل النا د ع ه وحث رب ع ه واسيحا ل ب لهاونوا ع ا أامل اللد ،ل
لو ع (.)3
وأش
وق د ل ااددن القددهب حمددو اهلل" :وال،ر د ع ر ي د ن ر د ع ق اهددة يين ددل ا لق د

وهد ددع من د ددة اهلل ومحايد ددو واهث د د

ع د ددا م د د س د دوا و ر د د ع عم هد ددة وهد ددع ه د د

الخل د لن د مولا يزاددع ال د وفن وير د الق د ن والث نهددة ير د الادددنن واددل
من م يمد امخ ى ويقوه ن وا ن أع ر ع الادن الخي ن"(.)4
المطلب الثالث ــ في مشروعية السواك وفضله :
املل ع مش وعهة السواك و ض و نلو

اثه ع من السنة من :

-1حدددهل ع مشددة ضددع اهلل عن د عددن الناددع د د د د  د د د د «الس دواك مر د ع ل ،ددب
م ضع ل

».

()5

 ( 1ح ل الن نة سمع اسيحدادا السينم ل الموسع هنظ الين ه ،ل (
 ( 2هنظ سنن أاع داوود اي

الر ع ا

 ( 3هنظ  :يح الا ي( .)414/11

السواك من ال،ر ع (  ) 33 /1ا قب .53

( 4يح،ة الودود ا حا ب المولود أاو عاد اهلل الز عع (.)161 / 1

 ( 5سال يخ هجو (

.)75

.)1
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-2حدهل ع مشة د ضع اهلل عن د حهن س لل اد ي شدعء اد ن هاددأ النادع د د د
 د د د إ ا دخل اهيو ؟ ق لل :ا لسواك.

()1

ك َعَا
ول الفو َ َأَ ُهيو َه ُسيَ ر
 - 3حدهل أاع موسا ضع اهلل قَ َل « :أَيَُه َن َ رس َ
()2
ل َس نو» .
 - 4حدهل أاع أم مة ضع اهلل عنو عن الناع د د د  د أندوَ قَد َل« :يسدواوا.
ددإن الس دواك مر د ع ل ،ددب م ض د ع ل د  .م د ج د ءنع جا هددل إال أول د نع
ع ددع وع ددا أمي ددع  .ولد دوال أن ددع

ا لسد دواك  .حي ددا لق ددد خش ددهل أن ه،د د

َن
َسيَ ر
ك َحيفدا لَقَ ُدد َخشدهل أ ُ
أخ إ أن أشل ع ا أميع ل ،ضيو ل ب واينع َم ُ
()3

-حدهل أادع ه هد ع د د ضع اهلل عندو د د أن سدول اهلل

رحَ ،ع َمقَ د َب َمع»
أُ
د د دد د  د د د د د ق د د ل  «:ل د دوال أن أشد ددل ع د ددا أميدددع أو ع دددا الن د د ع -مم د د ي ب
ا لسواك مع ال لالع».

()4

-4حدددهل ح ه،ددة ضددع اهلل عنددو ق د ل  :ا د ن الناددع - -إ ا ق د ب مددن
ال هل هشو

ا لسواك (.)1

()5

 ( 1أخ جو مس ب ع اي

 ( 2السنن ماع داوود اي

الر ع ا

الر ع ا

 ( 3السنن الان م جو.)106 / 1( -

 ( 4أخ جو الاخ ي ع اي
اي

 ( 5هشو

الر ع ا

السواك (

هدلك أسن نو وهنقه

السواك (

الجمنة ا

 )114ا قب .43

اهإ هسي ك ( )31 / 1ا قب .49
السواك هوب الجمنة (

 )114ا قب . 42

يح الا ي 469/1
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-5حدددهل ااددن عا د ع د د ضددع اهلل عن م د د د أنددو ا د ل عنددد الناددع- -

« ال له ة ن قد ب نادع اهلل مدن آخد ال هدلن خد ج نظد

دع السدم ءن ثدب يدال

هد د اةه ددة ددع آل عمد د ان (:)2ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﭼ حيا ا غ { ﮧ ﮨ ﮩ }ثب جدع إلدا الاهدل يسدوك ويوضد ن
ثددب اضددرجع ن ثددب ق د ب خ د ج نظ د إلددا السددم ء دديال ه د اةهددة ن ثددب جددع
يسوك يوض ن ثب ق ب ل ا».

()3

-5حد دددهل أند ددع د د د د ضد ددع اهلل عند ددو د د د ق د د ل :ق د د ل سد ددول اهلل :- -
«أاث ل ع هاب ع السواك».

()4

امح دهل و ه هد يددل ع دا مشد وعهة السدواك و ضد و ولدو لدب هد د

ع السواك إال أنو م ض ع ل

لا،ا إ المس ب م مو ا،نل م ه ضع او.

المطلب الرابع ــ في حكم السواك:
من :

ه ى أاث أهل الن ب أن السواك سنة ولهع اواج ( .)1واسيدلوا ا ح دهل

 ( 1أخ جو الاخ ي ع اي
الر ع ا

السواك (

الوضوء ا

 )115ا قب47

السواك (

 ( 2اةهي ن 190ن  191من سو ع آل عم ان
 ( 3أخ جو مس ب ع اي

 ( 4أخ جو الاخ ي ع اي

الر ع ا

الجمنة ا

السواك (

 )61ا قب  .245و مس ب ع اي

 )115ا قب .48

السواك هوب الجمنة (
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1حدددهل أاددع ه ه د ع د د ضددع اهلل عنددو د د أن سددول اهلل  - -ق د ل:

«لد د دوال أن أش د ددل ع د ددا أمي د ددع أو ع د ددا الند د د ع ممد د د ي ب ا لسد د دواك عن د ددد ا د ددل

لالع».

()2

والحدهل لو داللة من وج هن:
الوجددو امول :م د ا د اإلم د ب الش د نع د د ضددع اهلل عنددو د د أنددو لددو ا د ن

واجا ً مم هب او شل أو لب هشل(. )3

الوجو الث نع :أن ع قولو« :مم ي ب» دلهل ع ا أنو لب ه م هب او(.)4
 -2حددددهل ع مشد ددة ضدددع اهلل عن د د ق ل ددل  :ق د د ل سدددول اهلل :- -

«عشد د م ددن ال،رد د ع  :قد د
الم د د ء ن وق د د
وانيق د

امظ ،د د

الم د ء».

()5

الشد د

ن واع،د د ء ال حه ددةن والسد دواك ن واسينشد د ل

ن و سد ددل الا د د اجبن ونيد ددإ اإلاد ددرن وح د ددل الن ند ددةن

وجددو الداللددة مددن الحدددهل  :أن ال سددول - -ولددإ

 ( 1هنظ  :ادامع اللن مع  69/1ن ح شهة اان ع ادهن 113/1ن المنونة 118/1ن امب 76/1ن
الح وي 82/1ن المجموو 271/1ن المهنع 133/1ن اإلنل إ 128/1ن المادو .98/1

 ( 2أخ جو الاخ ي ع اي
اي

الر ع ا

السواك (

الجمنة ا

السواك هوب الجمنة (

 )114ا قب . 42

 ( 3هنظ  :امب ل ش نع ( .) 76 /1
 ( 4هنظ  :الح وي . 84/1
 ( 5سال يخ هجو

 4من الاحل.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السواك ا نو من ال،ر ع ن وال،ر ع من من نه السنة هاون السدواك مسدنون ً ال
واجا ً( .)1أضإ إلا لك أن السواك من النظ ة وهع مندو إله

(2

المبحث الثاني في كيفية االستياك وأوقاته
المطلب األول ــ كيفية االستياك

المؤل،ون من

مم ج ء ع مننا الاه،هة ومهمهة ه الاه،هة قد ين

ال،ق د ء والن مد ء لد ا ه دع مؤل،د ي ب قددد اد اإلمد ب الندووي اه،هدة االسدديه ك

أن رهسدي ك ع ضد ً وال

ام ج ءل ع َه ُدي الناوع :حهدل اد أن " المسديح
رهسددي ك ر دوالً لددمال ره د ُدمع لحددب أسددن نون وأن هم د ا ل يس دواك ع ددا ر دع أسددن نو
و را سدها أض اسدو وأن هادددأ دع سدوااو ا لج ند
ع ض ً ع ظ ه امسن ن وا رن .

امهمدنن وهسديح

أن رهسددي ك

وأم جالء امسن ن ا لحدهد وا ده ا لما د ما و منو هضنإ امسن ن

وه،ضع إلا اناس ه ن ومنو هخشن
واسدديحا

يي ااب الل ،ع ع ه .

()3

االسدديه ك ع ض د هسدديدل لددو أنددو هخشددا ددع االسدديه ك ر دوال

إدم د ء ال ثددة وا س د د عمددود االسددن ن.
ا ن هسي ك ع ض ً وهش

()4

نددن اهنددة اددن أاددثب أن الناددع - -

َه َن ر َوأ َُم َأر َوأ َُا َأر
مل ً " َوَهقرو رل  «:ره َو أ ُ

 ( 1هنظ  :المهنع الان قدامة . 134/1
 ( 2هنظ  :المنونة .118/1

 ( 3هنظ  :المجموو  -محها الدهن النووي )281 / 1( -
 ( 4هنظ المجموو  -محها الدهن النووي )280 / 1( -
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دا د د د
ل َعَدا الفنا ي
وس ل أاو داوود ع سننو حدهل مسدد حهل قَ َلَ :د َخُ ر
اك َعَا رَ َ إ ل َس نو َ -و ره َو َهقردو رل «إ ُ إ ُ».
يو َ
 د د د َو ره َو َه ُسيَ ر
ك َوقَ ُد َو َ
ض َع الس َ
ل ُ يرور.
َه ُننا َهيَ َ فوور .قَ َل أرَاو َد راوَد :قَ َل :رم َس فدد َ َا َن َحدهثً رَوهالً ُ
اخيَ َ

()2

المطلب الثاني ــ جواز التسوك بسواك الغير بإذنه

أ د د الاخد ي د د حمددو اهلل د د ددع لددحهحو :ا اد لمددن يسددوك اسدواك هد
وس ل حدهل ع مشدة د د ضدع اهلل عن د د د حهدل ق لدل « :دخدل عادد الد حمن
ان أاع اا ومنو سواك هسين اون نظ إلهو د د د  د د د وا ن ع حج ع مشة
ددع آخد النمد عنددد و يددو -نظد إلهددو سددول اهلل د د د  د د د ق ددل لددو- :يقددول

ع مشة مخه  :-أعرنع ه ا السواك هد عادد الد حمن

مضهيو عرهيو سول اهلل د د د  د د د سين

()3

عر نهدو قلدميو ثدب

او وهو مسيند إلا لد ي».

()4

ه ،دب مددن الحدددهل السد ال أن الناددع د د د  د د د اسدينمل سدواك هد اإ نددون

دددل ع ددا أن اسددينم ل س دواك الهه د اإ نددو ال ح د ج هددون لاددن ههسددل أوالً ثددب

هسينم ون أو هقرع ما ن االسينم ل ثب هسينم و اندد لدكن امد

دب لدك مدن

قول د  ( :قلددميو) أي :اسد يون قد ل انضد ب( :قضددميو) ا لضد دن وهددو اماددل
اد د ر اإ امس ددن نن هحم ددل الاسد د ع ددا اسد د موض ددع االس دديه كن وال هند د ع

 ( 1السنن الاا ى ل اه قع اي
ا قب .177

 ( 2السنن ماع داوود اي
 ( ( 3هسين ) هسي ك .

 ( 4لحهح الاخ ي اي

الر ع ا
الر ع ا

الجمنة ا

م ج ء ع االسيه ك ع ض ()40 / 1( )40 / 1
اهإ هسي ك ( )31 / 1ا قب 49

من يسوك اسواك ه
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلول الث نع وهو القضبن ينههن ع مشة موضع االسيه ك اد لقرع والمضدغ

حيا ه هنن و هل الزوجة لزوج والدزوج لزوجيدو ح لدل .والنادع د د د  د د د مدع
اونددو ددع ه د الح لددةن ددع د ام المددولن والم د

ال د ي شدده ون لانددو ي د ا

السد دواكن وه ددو ل ددب هس دديرع أن ه دديا ب شد د ن أو أن ددو ل ددب هد د د أن ه دديا ب شد د
و مدل ع مشددة اإلشد عَّ ود فل لددك ع ددا اليمسددك ا لسدواك حيددا ددع المد ن

قد ا ن الناع د د د  د د د ح هل ً ع هو حيا ع م ضون وقدد جد ء عندد الاخد ي

من حدهل ع مشة د ضع اهلل عن د ق لل « :دخل عاد ال حمن ان أاع ااد

ع دا الناددع د د د  د د د وأند مسددنديو إلدا لددد ي ومددع عاددد الد حمن سدواك رد

هسددين اددو اددد سددول اهلل د د د  د د د الد ن خد ل السدواك قضددميو ون،ضدديون

ورهايدون ثدب د نيددو إلدا النادع د د د  د د د سدين اددو مد أهدل سددول اهلل د د د  د د د
اسين اسدين ن قدر أحسدن مندو مد عددا أن د ا سدول اهلل د د د  د د د دع هدد أو

إلانو ثب ق ل « ال هل امع ا » .ثالث ثب قضا (.)1

مد  :حلددل لددك االسدديه ك ع ددا مشد إ خد وج وحددو د د ع هددو اللددالع

والسالب د د ا ن لك ي هم ً ل ق ء م ك المول ومالماة ال حمة .والحدهل السد ال
هو إش ع إلا مس لةن وهع اليسوك اسواك الهه ه ،ب منو أن اسينم ل سواك

الهه د لددهع اما د و ن إال أن المسدديح

أن ههس د ون ثددب هسددينم ون وهؤاددد لددك

( 1الج مع اللحهح المخيل (لحهح الاخ ي)  )1613 / 4( -ا
قب .4174
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدددهل ع مشددة د د ضددع اهلل عن د د  :ا د ن سددول اهلل  - -هنرهنددع الس دواك
م س ون ادأ او سي ك ثب أ س و ثب أد نو إلهو ي جو ا اة هقو.
المطلب الثالث ـــ غسل السواك ودفعه لألكبر
من السنن سل السواكن اندد االسدينم ل قدد و د َع ُدن َع م َشدةَ د د ضدع
يدو َ
ل َا َن َنا ىا الفو د د د  د د د َه ُسديَ ر
اهلل عن د أَفن َ قَ لَ ُ
اك مَ ُ سدَور
ك َره ُنرهندا الس َ
ك ثرفب أَ ُ سرور َوأ َُد َ رنور إلَ ُهو.
َسيَ ر
َ َُا َدأر او َ ُ

()1

دداء حيدا
وه ا هدل ع ا عظهب أدا وااه رني َّ من لب يهسد و ااي ً
ال ه،وي د د االسيش دد ،ء أو الياد د ك المشد د وو ا هق ددو د د د د  د د د د ن ث ددب سد د يو ي داد د ً

واميثد الً لم د أم ه د اددو  .- -ومددن وامددد سددل الس دواك :ي ههنددو انددد ج ،ددوَّ
من الس دواك هين د

ل ج ،د إن لهسددل ه،هددد ددع ينظه،ددو وي ههنددون وه د سددنة

الهسلَّ من اليسوك ا لسواك الج إ هسا

ج ف ال ثة وخ وج الدب.

ومددن السددنن المين قددة ا لسدواك :مد عنددون لددو الاخد ي د د حمددو اهلل د د ددع
لحهحو :ا

د ع السواك إلا اماا

نن اان عم أن الناع د د د  د د د قد ل:

«أ انددع أيسددوك اس دواكن ج د ءنع جددالنن أحدددهم أاا د مددن اةخ د ن ن ولددل
السواك امله من م ن قهل لع :اا ن د نيو إلا اماا من م ».

 ( 1السنن ماع داوود اي
 ( 2أخ جو الاخ ي اي

الر ع ا

الوضوء ا

سل السواك ( )32 / 1حدهل قب .52

د ع السواك إلا اماا (
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المطلب الرابع ــ في أوقات السواك

ياددهن هم د سددال أن الس دواك سددنة مؤادددع حددل الناددع - -ع ه د اقولددو
و ن ددو وواظد د

اسيحا او:

ع ه د د ن و ددع هد د ا المر د د

أ اد د اموقد د ل الي ددع هي ا ددد ه د د

اي،قد ددل مل د د د ال،ق د د ء ع د ددا ي اد ددد اسد دديحا الس د دواك د ددع ح د د الل وان ،د د د
ل ي ىاد دد عن ددد ا ددل أه ددل
انضد د ب اد د ا حد د الل ل ددب هد د ا ه هد د هبن وسد د ا أوقد د َ
م ه ومن يياهن اموق ل اليع اي،قوا ع ا ي اد اسيحا او ه ع ا ه ا النحو:

يتأكد اسـتحباب السـواك عنـد الحنفيـة فـي األحـوال ا تيـة :عندد الوضدوءن وعندد

القه د ب ل لددالعن وعنددد ق د اءع الق د آنن وعنددد القه د ب مددن النددوب ن وأول م د هدددخل

الاهل وعند اجيم و الن ع وعند يهه ال،ب وعند ال ،ا امسن ن

()1

.

ويتأكد استحبابه عند المالكية في األحوال ا تية:

عند الوضوءن وعند اللالعن وعند ق اءع الق آنن وعند االنيا من النوبن
وعنددد يههد ال،ددبن وعنددد رددول السدداولن وعنددد اثد ع الاددالبن وعنددد أاددل مد هددو
امحة(.)2

ويتأكد استحبابه عند الشافعية في األحوال التالية :عندد الوضدوءن وعندد القهد ب
ل لالعن وعند ق اءع الق آن أو الحدهل أو الن دب الشد ععن أو اد اهلل يند لان
 ( 1هنظ ادامع اللن مع  37/1ح شهة اان ع ادهن  113/1ن .114
 ( 2هنظ مواه

الج هل ( )381/1وينوه المق لة .484/1
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وعن ددد القهد د ب م ددن الن ددوبن وعن ددد يههد د ال ،ددبن وهيههد د ان ددوب أو أا ددل أو ج ددوو أو
ساول روهل أو االب اثه أو نحو لك عند االحيض ن و ع السح ن وعند

امالن واند الوي (.)1

ويتأكـــد اســـتحبابه عنـــد الحنابلـــة فـــي األحـــوال ا تيـــة :عن ددد الوض ددوءن وعن ددد
اللددالعن وعنددد دخددول المسددجدن وعنددد ق د اءع الق د آنن وعنددد االنيا د مددن النددوبن

وعند الهسلن وعند دخول الاهلن وعند إر لة الساولن وعند ل ،ع امسن نن
()2

وعند خ و المندع من الرن ب.

ومم د يقدددب هياددهن أن ال،ق د ء مي،قددون ع ددا ي اددد اسدديحا

الح الل الي لهة:

الس دواك ددع

 -1عنددد الوضددوء  .لحدددهل أاددع ه هد ع د د ضددع اهلل عنددو د د عددن الناددع-

 « : -لوال أن أشل ع ا أميع مم ي ب ا لسواك عند ال وضوء».

()3

 -2عند القه ب ل لالع  .لحدهل أاع ه ه ع د ضع اهلل عنو د أن سول

اهلل  - -ق د د ل  « :ل د دوال أن أش د ددل ع د ددا أميد ددع أو ع د ددا الن د د ع ممدد د ي ب
ا لسواك مع ال لالع». )4( .

 ( 1هنظ الح وي  85/1مهنع المحي ج . 56/1
 ( 2هنظ المهنع 141/1ن ال و
 ( 3سال يخ هجو (
 ( 4سال يخ هجو(

)4

الم اع 19/1

)3
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 -3عند القه ب من النوب  .لحدهل ح ه،ة د ضع اهلل عنو د قد ل« :اد ن
ا لسواك».

الناع - -إ ا ق ب من ال هل هشو

()1

 -4عند دخول المنزل  .لحدهل ع مشة د ضع اهلل عن د «أن الناع-

 -ا ن إ ا دخل اهيو ادأ ا لسواك».

()2

 -5عند يهه ال،ب وال ،ا امسن ن  .لحدهل ع مشة د ضع اهلل عن

د « أن الناع  - -ق ل  :السواك مر ع ل ،ب م ض ع ل

».

()3

السواك ليوم الجمعة وللصائم
الس دواك لهددوب الجمنددة مددن اممددو المؤادددعَّ لم د رخلددل اددو الجمنددة مددن
ر د يحسددهن الظد ه مددن الهسددل والينظهدإ واليرهد ن وهن سد لددك يرههد

ال،ددب الد ي هددو محددل الد ا والمن جد عن وا ازلددة م د هددؤ ي المالماددة والم د مومهن.
وممد جد ء ددع ي اهددد مد وي عددن أاددع ه هد ع د ضددع اهلل عنددو د د قد ل  :قد ل
سول اهلل  - -ع جمنة من الجمدع « :هد منشد المسد مهن إن هد ا هدوب

جن و اهلل عهدا ل مس مهن

منو وع هاب ا لسواك».
 ( 1سال يخ هجو(
 ( 2سال يخ هجو(

 ( 3سال يخ هجو(

()4

يس وا ومدن اد ن عندد رهد

)4

)3

.)1

 ( 4هنظ السنن الاا ى ل اه قع ()345 / 3
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السواك للصائم

ال خالإ اهن ال،ق ء ع جواز السدواك ل لد مب قادل الدزوال( .)1واخي ،دوا
ع حامو اند الزوال ع ا قولهن.
القول األول :أن السواك ج مز مر ق ً ع أول الن

وآخ ن وهو مد وي

عن عم ن واادن عاد عن وع مشدة د د ضدع اهلل عدن ب د د والنخندع واادن سده هن
النووي( )3واان القهب.

وع وع وهو قول أاع حنه،ة وم لك وأحمد ( )2واخيه

()4

القــول الثــاني :أن السدواك ها د ل ل د مب انددد الددزوال وهددو قددول الش د نع
وأحمد ع المش و من الم ه

()5

وه ا عن ع م ان اهنة د د ضدع اهلل عندو د د قد ل :أهدل سدول اهلل -
 « -هسي ك وهو ل مب م ال أحلع أو أعد ».
ق ل اان القهب " :هسيح

()6

ال يسواك ل م،ر واللد مب و دع ادل وقدل لنمدوب

امح دهددل الدوا دع هددون ولح جددة اللد مب إلهددون ومنددو م ضد ع ل د

ن وم ضد يو

 ( 1هنظ  :ادامع اللن مع  37/1ن ح شهة الندوي 392/1ن المجموو 275/1ن اإلنل إ
.119/1

 ( 2المدونة 179/1ن ح شهة الدسوقع  534/1ن المهنع .141/1
 ( 3هنظ المجموو >276/1
 ( 4زاد المن د .253/3

 ( 5هنظ المجموو  279/1ن المهنع . 141/1
 ( 6أخ جو الاخ ي ع اي
. 1934

اللوب ا

السواك ال ر
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مر واددة ددع اللددوب أشد هدد مددن ر ا د ددع ال،رد ن ومنددو مر د ع ل ،ددبن والر ددو
واد د
دع ه
اللد د م َب َهيَ َم ُ
ل لد د مب أ ض ددل أعم ل ددوَ .وأ ُ
الند د رع َعَ ددا أ ه
ض د َدم ر رو رج ً
َن ه
َج َم د َ

إلَ ُه دو

اسددي ُح َا ًا َواُل َم ُ
ض َم َ
َو ُ
ض دةر أَُاَددغر مد ُدن ه
ددع اليهقَ د ه
السد َدواك َولَد ُده َع لهددو َ د َ
دع م د ُدن ج د ُدنع َمد د رشد د وَ اليه َنها د ردد ا ددو َواهن َمد د ر اد د َ رهد د ر
ا ل هام َح ددة اُل َا ه َ ددة َوَال ه د َ
الل ُوب َال َحثه َعَدا ُإاقَد ء ال هام َحدة
اُل رخروإ ع ُن َد الهو َه ُوَب اُلق َه َمة َحثه م ُنور َعَا ه
ان الهدو أَ ُا َاد ر َم ُدن
ض َدإ هن ُ
الس َواك م ُن اُل رم ُ،ر َ .وأ َُه ً
ض َدو َ
ه
َعظَد ردب مد ُدن َم َحهايددو
ض د َددإ هن َم َحهايَددور ل هسد َدواك أ ُ
الل د مبَ .وأ َُه ً
ه

َح َو رج إلَا
الل م رب أ ُ
َا ُل ه
اسدديرَ َايو ل رخرددوإ َ دب
ُ
اك َال َه ُم َنددعر ره د َ اُل رخرددوإ اله د ي
السد َدو َ
الل د مبَ .وأ َُه ً
ض د َددإ هن ه
ل َاقَ د ء رخرددوإ َددب ه
دوإ َمدو
الس َوا ر
اللد م رب َه ُدوَب اُلق َه َمدة َو رخر ر
ك ع ُن َد الهدو َه ُدوَب اُلق َه َمدة َا ُدل َهد ُيع ه
رهزهرور ه
هح
ر َه د ر مد ُدن اُلم ُسددك َع َال َم دةً َعَددا لد َده مو َولَد ُدو أ َا
أَ ُ
لسد َدواكَ .ا َم د أ ه
َن اُل َج د َ
َزلَددور ا ه
ُمو
هحددور هد ر
َه د ُيع َهد ُدوَب اُلق َه َمددة َولَد ُدو رن َدب رج ُ حددو لَد ُدو رن الد هددب َو ر
دح اُلم ُسددك َو رهد َدو َم د ر

لس َدواك َدإ هن َس َدا َاور قَد مب َو ره َدو
اإ َازلَيو ع ه
ض َإ هن اُل رخر َ
الد ُن َه َ .وأ َُه ً
دوإ َال َه ردزو رل ا ه
َسد َدن ن َوالهثَددة.
رخرد هدو اُل َمند َددع َعد ُدن الره َن د ب َواهن َمد َهد ردزو رل أَثَد ر ر َو ره د َو اُل رم ُن َنقد ردد َعَددا ُام ُ
ضد د َددإ هن ه
َوأ َُه ً
رميَددور َمد د ره ُس دديَ َح ه لَ رد ُدب ددع ه
الل د َده ب َو َمد د ره ُاد د َ ر
دع َ --عهد َدب أ ه
النا د ه

لد مب
ونور َه ُسديَ ر
ض ر ُب َعَ ُهدو اد َُاَغ أَُلَ،د ظ اُل رن رمدوب َوال هش ردمول َو ره ُدب ره َشد ه رد َ
َح ه
ك َو ره َدو َ
الد ُه
ون او َولَ ُب َه رق ُل لَ ر ُب َه ُو ًم م ُن ه
م َا ًا َاثه َعً يَ،ر ر
ل َء َوَه ُنَ رب أهَن ر ُب َه ُقيَ رد َ
ول ُاإل ُح َ
()1
الزَوال.
َال يَ ُسيَ راوا َا ُن َد ه
 ( 1زاد المن د 253/3
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ومددن الن حهددة الراهددة ددإن اسدديه ك اللد مب أقد

الوق د د معن حهد ددل إن أنس د د

أوق يد ددو عند ددد االسد دديهق ظ مد ددن الند ددوبَّ من ان د د

الينخد د ال يح دددل ددع ال ،ددب خ ددالل الن ددوبن امد د يي سد د
ال ن

لقواعددد اللددحة والرد

محدثة الق ح ع ا امسن ن اسا

اودع ال ن

أن الناع  --إ ا ق ب من ال هل لهي جد هشو

اند د

الم ااد د ل م ددن

أثن ء النوب()1نلد ا أهند

ا لسواك(.)2

وان ال،د ددب احاد ددب موقند ددو امد دددخل ل رن د د ب والش د د ا ن وا يل د د لو ا لن د د لب
الخد د جعن هل دداح م هد د لاثهد د م ددن الجد د اثهبن هد د يع دو ال يسد دواكن الد د ي ل ددو
أهمهيو القلوى ع القض ء ع ا الااي ه والج اثهب اليدع ياوندل اسدا

اق هد

الرن د ب الن لقددة اددهن امسددن نن وخ لددة السددا ه ل من د ن ومددن هن د هيضددح أن
النن هد ددة اد ددو د ددع ال،د ددب امسد ددن ن .ألسد ددن ن وظ م ،د د ال مد ددةن

أهد ددب م د د هج د د

ومم اض أث ااه ع ا اللحة اوجو ع ب.

()3

ن وهياددون الق ددح أهضد د ً نيهج ددة ع دددب ينظهددإ امس ددن نن وه ددو عاد د ع ع ددن

واس د د

مثد ددل حم د د ل و وسد دد ،ل الا د ددع والمهنزهد ددوبن مد ددع المخ د د ر ال ن د د اع

و ضدالل رن مدو ييجمدع ا د دول ح ددة ال ثدة و ددع الدث ب ال ثددوي وع دا عنددل
 ( 1السواك اهن الر

واإلسالب (.) 4 /1

 ( 2هنظ الاخ ي ع اي
الر ع ا

السواك (

 ( 3السواك اهن الر

الوضوء ا

السواك (

 )115ا قب.47

واإلسالب (.) 4 /1
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امسددن نن ثددب ييل د

مددع م د و الددزمن مشددا ة الق ددح

()1

وه د ا ملدددال اددالب

الناع  - -المنجز « م لع أ ااب ي يون ق ح ً؟ اسي اوا.

()2

المبحث الثالث :شجرة اإلراك وما اختصت به
والسواك بعود اإلراك وفوائده

المطلب األول ــ شجرة اإلراك وما اختصت به :
دل دع الجاد ل -
إن ه ا الشدج هاثد نا يدو دع اردون امودهدةن وقدد َهنا ر

و لك حهن ياث المه  -وهو ق هل( .)3ول ا الشج ألول وقرضدا نن وثمد

ا لنن قهددد وعنقددود همددأل ال َاد ف
وحىاددو اقددد الح ىم د
دإن َ
هحم ى ن ثب َه ُس َوىد.وألولو وقرضا نو هسينمالن ل س ُفوكن وها أ ضل م اسيهك
اد دون لمد د ه مد د م ددن المد د ا ع والقَ د ُدا ن م ددع عر ه د َدة هس دده ع  .هاوند د ن اد د لم ا ع

ن هاددون أوالً أخض د ن ثددب

ج د لههن محي ددهنن وا د لقَ ُا

مقد يدوههنَّ د لك هم د أ ضددل الخش د

وأل د ح م د ايخ د الس دواك مددن خش د

()4

ل س دواك.

ام اك ونحددو وال هناهددا أن هؤخ د مددن

شددج ع مج ولددة ام د ا نددل سددم وهناهددا القلددد ددع اسددينم لو دإن ا د لغ هددو
ام أ ه

رالوع امسن ن ولق لي ن وهه ه لقادول اماخد ع الميلد عدع مدن

 ( 1الملد ن،سو (.) 4 /1

 ( 2هنظ مسند اإلم ب أحمد (  )418 /2من حدهل يم ب ان النا ع ان عاد المر
. 1835

 ( 3هقلد ف
أن نا يو ع الجا ل ق هل ون د .

 ( 4الش مل ع اللن عة الراهة ن امدوهة وام هة  :اي
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المنددع واموسد  .وميَدا ار ُسددير ُنم َل ا ُعيد َدد َ
دل
دود َوأَ ُ
رَد َ
َسد َدن َن َوقَ هدوى اُل َن رمد َ
ال َج َدال ُام ُ
ََ
َجد َدورد َم د
الن ُا َ دةَ َوَنقهددا الد هدد َم َ
دع اُل َح َ،د َ َورَهه د َ ه
ا َو َش د ها الره َن د َبَ .وأ ُ
اله َس د َن َو َم َند َ
ار ُسير ُنم َل َمُاروًال ا َم ء اُل َوُ د(.)1

وأ ضل آلة السواك ام اك لم هو من ره ن و هحن ويشنه هخ ج اق ه
امرنمددة ونحوهد ن وهنقددع م د اددهن امسددن نن شد د ل د لك ع مد ء الرد

انددد أن

أجد وا ع هددو احوث د ً أثايددل لددك ن واسددينم ل ال ،ش د ع والمنجددون م دن الس دواك ن
وهددو هقددوب مقد ب السدواك ددع الينظهددإ وا ازلددة ال امحددة والاخد

()2

ولحدددهل عاددد

اهلل اددن مسددنود د د ضددع اهلل عنددو د د « انددل أجينددع ل سددول اهلل - -س دواا ً

مددن ام اك »( .)3وقددد ق د ب ع م د ء الر د

الحدددهل ا د ج اء أاح د ل ع ددا ام اك

ويول وا إلا الني مج اةيهة:
(حمد د

 -1هحي ددوي الس ددواك ع ددا الن،د د

يهنه ددك) ول د د المد د دع يد د ثه

مض د ل ين،ن ل ن ام أنو هنيا مر اً ولدو اسدينم الل مشد و ع ضدد نزهدإ الددب

ام هر

ال ثة وامسن ن وهش،ع ج وح اللهه ع وهمنع نزإ الدب من .

 -2هوجد ددد د ددع الس د دواك م د د دع ل د د عالقد ددة ا د د لخ دل وهد ددا عا د د ع عد ددن
(ج هاوزهددد) وه د الم د دع ل د امحددة ح د دع ورنددب ح د ال ن وهددو م د هشددن اددو
 ( 1زاد المن د ع هدي خه النا د (.)322 / 4

 ( 2هنظ أحا ب السواك لناداهلل الس ع ( -

.)2

 ( 3أحمد ع المسند (  ) 209/9ا قب 5310ن وأاو ننهب ع الح هة  127/1ن وال هثمع ع
مجمع الزوامد .289/9
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الشددخ

ال د ي هسددينمل الس دواك مول م د ع ن وه د الم د دع يس د عد ع ددا ال،يددك

ا لج اثهب .
إن ي اه د

ه د ا النا د ل هددو أله د إ ح وهددة ع ددا اها اون د ل اللددودهوبن

واها اوند د د ل الل د ددودهوب ه د ددع المد د د دع الم،ضد د د ة الس د ددينم ل

د ددع المنج د ددون

الل ددن عع م ددن قا ددل مجم ددع من لج ددة امس ددن ن اليد د اع لجمنه ددة رد د

امس ددن ن

امم هاهددة هسددينمل ام د دع سددنهة وحهدددع يقددع مددن النضددوه ل المج هددة اليددع

ي ،ز ع امسن ن (.)1

 -4إن السواك هحيوي ع دا مد دع يمندع يسدوع امسدن ن وقدد اد

لدك

أاثد مددن ا حددل ددع احددول أج هددل ع ددا ام اك وقددد أادددوا ع ددا وجددود مدواد
ق ي ة ل مها وا ل ع ه ا السواك .
 -5هياد ددون الس د دواك اهمه مه د د ً مد ددن أله د د إ السد دده ه وز وان د د

الزهد ددول

الرهد ع واددو ايدنج عرد ي وأمددالف مندنهدة أهم د ا و هددد اللدودهوب وهددو م ددح

ا د د ا ها ددون الس د دواك امث اد ددة

الرن د د ب وا و هد ددد الاوي سدددهوب وأاس د د الل الجه د د

ال ،شد د ع الراهنه ددة الي ددع زودل اد د مالف مندنه ددة ومد دواد عر ه ددة يسد د عد ع ددا
ينظه ددإ امس ددن ن ن أو امنن ددا آخد د ا ن د د

شد د ع راهنه ددة زودهد د اهلل يند د لا

 ( 1هنظ عن ه ا السواك ل دايو محمد ع ا الا

156-153ن اسينم ل السواك لنظ ة

امسحول مر

ال،ب ولحيو

لينظهإ امسن ن ومنع يسوس .

 407ن.411

 ( 2هنظ الملد الس ال (

.)155
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وقددد ق مددل عدددع ش د ا ل ايحضدده من د جهن أسددن ن مددن ج د و وع د ول

شج ع ام اك ادون إض ة أي مواد اهمه مهة أخ ى قد ياون ل ان

اةثد

الج ناهددة امخ د ىن ي اددد وجددود م دواد ق ي ددة لج د اثهب ال،ددب الض د ع اليددع يسددا

الي ا ل ال ثدة ويسدوع امسدن ن دع هد المند جهن المحضد ع مدن ام اك هد ا
م ا ع م ء الر

ان

الحدهل.

()1

ثب اند السواك اد م اك دع ام ضد هة السدواك اج هدد النخدل

()2

لحددهل أب

المددؤمنهن ع مشددة د د ضدع اهلل عن د د د و هددو :أن د ق لددل :مد عاددد الد حمن اددن

أاع اا د د ضع اهلل عن م د و ع هد ج هدع رادة نظد إلهدو النادع د د د  د د د
مض ددهل أسد د ون،ض ددي

ظنن ددل أن ل ددو ا د د ح ج ددة خد د ي

سين ا ا حسن م ا ن مسين ًن ثب ن ولنه

ددد ني إله ددو

سقرل هد أو سقرل من هد

جمددع اهلل اددهن هقددع و هقددو ددع آخد هدوب مددن الدددنه وأول هددوب مددن اةخد ع.

()3

وام ضددل أن ال هسددي ك انددود لددهن ال هق ددع الق حددة وال هزهددل ال امحددةن وال انددود
ه اع هج ف ال ثة.

()4

المطلب الثاني ـــ خصائص عود األراك وأهميته
همي ز عود اإل اك اندد من الممهزال من :
 ( 1هنظ  :السواك ل دايو محمد ع ع الا
الاي

والسنة

151

 160-156ن الوق هة اللحهة ع ا ضوء

 ( 2هنظ  :ح شهة اان ع ادهن  115/1ن المجموو  282/1ن المهنع 136/1
 ( 3أخ جو الاخ ي (

 )802اي

 ( 4هنظ  :يح النزهز 370/1
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 – 1جء ا

ع الق آن الا هب هقول ين لا ع اةهة ( )16مدن سدو ع

س د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭼ

()1

والخمر الم او ع ه اةهة هو شج ع ام اك(.)2

 - 2ا ن جد و ح ه،دةن وأو اقدو مسد ة ي ع هد اإلادلن وأزهد
وثم

م هحدة

عنقودهة.
 -3نا ل ميو

ااث ع ع الجزه ع الن اهة واالد الش ب وجنو مل .

أهمية عود األراك:
هسددينمل أس س د ددع ينظهددإ امسددن ن والنن هددة ا د ن والس دواك لددهع هددو
مواد ض ع ن ال همنع يسوع امسن ن وهقوي ال ثة وهره
وم ددن الواجد د

ال،ب.

اةن أن ني ددهقن أن السد دواك ه ددو شد د ع امس ددن ن الوحه دددع

ال ق ددوع الينظه ددإ .ددو م،ه ددد م ددن حه ددل رد د ف اق هد د الرند د ب الا من ددة ا ددهن

امسن نن ام هزهل عدن سدروح اللداه ل والمها واد ل وال ردع الج ثومهدةن

وهي،ل ه ا مع راهنة أله و (الس ه وزهة) من حهل القوع والم ونة .أضإ إلا
ل ددك أن ددو هحي ددوي ع ددا نس دداة لهس ددل ض ددمه ة م ددن (ال ،و اه ددد)ن وه ددو الننلد د

الحهوي ال ي همنح امسن ن لالاة ومق ومة ضد اليد ثه الحمضدع ل يسدوعن
وهوجد أهض ع السواك ا دو ال لد اة مدن مد دع (السده هع) اليدع يحدك راقدة
 ( 1سو ع سا اةهة .16

 ( 2هنظ ي،سه الرا ي(.)364/ 10
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اليسددوع يدديخ

الدداالك اليددع يهرددع سددرح امسددن ن ويسددا

وأهضد اددو امهددة وا د ع مددن مد دع (السهيوسدديه ول)إلا ج ند

من د يم م د ن

امهددة مددن هيد مهن

""Cن واددال الم د ااهن ه د مهن جدددا ددع يقوهددة الشددنه ال الدموهددة المه هددة ل ثددةن
وا د لك هيددو

ولددول الدددب إله د ا لامه د ل الا هددةن ام د أثايددل اليح لهددل أن

ا لسواك امهة ااه ع من مواد ق اضة يمندع نزهدإ ال ثدة ويسد عد ع دا يقوهي د ن

اح د م

"الينهددك" وهددو هسدديخدب إلهق د إ النزهددإ ال د ي قددد هحدددل انددد خ ددع

امسددن نن ام د هنمددل ع ددا يضددمهد ال ثددة انددد عم هددة مضددغ ويقرهددع الرن د بن
يمنددع النزهددإ ويشدد،ع الج د وف اللددهه ع .وقددد دلددل اليح لهددل

ع ددا وجددود

مد دع (امنثه الهيددون) ضددمن ماوند ل السدواكن وهددع يسد عد ع ددا إيمد ب نظ ددة
ام دوا و دديح الشد هة وايمد ب ال ضددب وينظددهب ح اددة اممند ء .وآخد مد يولددل
إلهددو الا د حثون أن ل س دواك ي د ثه ا مض د دا لددألو اب الس د ر نهةن حهددل أثاي دوا أن

السدواك هحيدوي ع دا مدواد مضد دع ل خالهد السد ر نهةن هد ا ومد زال الاد حثون
هاش،ون المزهد من عج م

م اا ل السواك هوم اند هوب.

()1

وقد أو دل مج ة (المج ة) املم نهة الشد قهة دع عددده ال اادع ]1961
مق الً ل ن لب ودال  -مده من د الج اثهب ع ج منة وسديوك  -هقدول هدو:

"قد أل عددن ال يسدواك ال د ي هسددينم و الن د
از االدهدبن وقدد عد

ا ،شد ع لألسددن ن ددع اي د

ل هح لددة

لألمد اشدال سد خ ن ايخد دلدهالً ع دا يد خ هدؤالء

القوب ال هن هنظ،ون أسن ن ب اقرنة من الخش

 ( 1أسباب الشفاء من األسقام واألهواء )187 / 1( -
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لمد د ا ال ها ددون و اء هد د القرن ددة الخش دداهة حقهق ددة ع مه ددة؟ وجد د ءل ال ،ل ددة
سد نحة عنددم أحضد زمهدل لدع مدن الند م هن دع حقدل الجد اثهب دع السددودان

عدداً من ي ك امعواد الخشاهة .و و اً اددأل أاحد ثع ع ه د ن سدحقي وا ي د ن

ووضددنل المسددحول الما ددل ع ددا مد از و الجد اثهبن ظ د ل ع ددا المد از و آثد

اي د ددك اليد ددع هقد ددوب ا د د الانس د د هن "  ...وا ا ا د د ن الن د د ع قد ددد اسد ددينم وا ش د د ع

امسددن ن مددن م د ميع ع د ب قددر قددد اسدديخدب المس د مون ال يس دواك من د أاث د مددن
 14ق ن ً.
أسددا

()1

ولنل إلق ء نظ ع ع ا الي اه

االخيه د

الاهم مع لمسواك ام اك هجن ند ندد ك

الناددوي الا د هبن وال د ي هددو ددع أل د ون وحددع هددوحا .ويؤاددد

اماحد د ل المخا ه ددة الحدهث ددة أن المسد دواك المحضد د م ددن ع ددود ام اك هحي ددوي
ع دا الن،د

انسداة ااهد ع وهدع مد دع مضد دع ل ن،وندةن مر د عن ق اضدة ينمددل

ع ا قرع نزهإ ال ثة ويقوهي ن ام يؤاد وجود م دع خ دلهة هع (السنج هن)

 Sinnigrinال امحة ح دع ورنب ح ل يس عد ع ا ال،يك ا لج اثهب.

()2

وال هحلل السدواك ا إللداع دع املدح عندد الشد نهةن والحن ا دةن امد
ال هحلد ددل اخ قد ددة عند ددد الحن ا د ددةن وهلد ددح ااد ددل خشد ددن عند ددد الش د د نهةَّ من
 ( 1السواك اهن الر

واإلسالب .)12 / 1( -

 ( 2الملد نفسه ( )13 / 1و الشامل في الصناعة الطبية  ،األدوية واألغذية (.)251 / 1
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اسينم ل اإللاع ال هسما اسيه ا ًن ولب ه د الش و ادون وال هيحقدل ادو اإلنقد ء
()1

الح لل ا لنود.

المطلب الثالث ــ منافع السواك وفوائده
ا د ااددن القددهب

رهه د ر اُلَ،د َدب َوَه رشد هدد الهثَدةَ َوَه ُق َ
السد َدواك عد هددعر َم َن د َع ره َ
ددع ه
رددعر
دهن
اللد ُو َ
َوَهد ُ َه ر اد ُل َحَ َ،ورهل ه
ل َورهن ر
لد،هع ه
دح اُل َمن َددعَ َوره َ

اُل َداُ َه َب َوَه ُجردو اُل َا َ
لد َ
اللد َدالع
َعَددا َه ُ
اءع َوال د ه ُا َو ه
ي اُل َاد َدالب َوره َن هش درر لُق د َ َ
ضددب الره َن د ب َوره َس د ه رل َم َج د َ
(.)2
الن ُوَب َوره ُ ضع ال ه ه َوره ُنج ر اُل َم َالم َاةَ َوره ُاث ر اُل َح َس َن ل
َوَه ُ
ر ر رد ه
ا الح ظ اان حج نظم ع ضه يو ق ل:
إن السواك م ضا ال حمن
ومظ

***

الشن م اا ال،رنة ***

وها ا ماه

امسن ن

هزهد ا ل حة وحسنو

مشدد ال ثة أهض م ه

***

ا ا مل،ا خ قة وهقرع

***

واإله اب

***

وم ضب امال من الرن ب

***

مس ل النزو لدى الش دع

وماراء ل شه

وقد دا م ا الش دع
وم ب الشهر ن والندو

***

ندو م ه
الاخ ول ه
رواة ول ه اء هن،ع

والنقل والجسب ا ا هقوى

 ( 1ال،قو اإلسالمع وأدليو ل شهو وهاة الزحه ع (.)402 / 1
 ( 2زاد المن د ع هدي خه النا د (.)293 / 4
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ومو ل لسنة مع الهنا

***

وم ه

ول لداو وع ول ال أع

***

مسان ووجع امض اع

هزهد ا م ل وهنما الولدا ***
ماه

مر

الوجو وج ل ل ال ***

ميسر موسع للرزق

***

ملب حيا النن

لق

وم ه

ج ل ل لدا

لا هب مع الح،

مفرح للكاتبين الحق

()1

فوائد السواك
إن أعظب وامد السواك م ن
ل ،ب م ض ع ل

ع هدو النادع دع قولدو « :السدواك مر د ع

()2

».

ومن ال،وامد اليع ا ه أهل الن ب ل سواك أن المسد ب مد مو دع ادل حد ل
أن هاون ع ا أحسن ههمة وأره

أن ياون ح لو ع

هح وخ لة عند أداء النا دعن وأن هحد

هة الام ل والنظ ة إلظ

ش إ وعظب ه النا دع.

وان ال،د ددب احاد ددب موقند ددو امد دددخل ل رن د د ب والش د د ا ن وا يل د د لو ا لن د د لب

الخد جعن هلدداح مضدده،ة لاثهد مددن الجد اثهبن واليددع هسددمه ع مد ء الرد

"

الزم د د ع الج ثومهد ددة ال،موهد ددة " ومن د د الماد ددو ال الننقودهد ددة والنقدهد ددة وال موهد ددةن
والنلدده ل ال انهددةن و ه هد  .هد الجد اثهب ياددون اح لددة ع ر ددة عنددد الشددخ

 ( 1هنظ ا هة الس لك مق
 ) 2سال يخ هجو .

المس لك -أحمد الل وي (.)49 / 1
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الس هب ومين هشة منون لان ينق

مم ضة مؤ هة إ ا م أهم ل نظ دة ال،دبن

أو ر أ ع ه م هضنإ مق ومة الادن(.)1
و ع هد ان جد ء اإلسدالب لهد م أيا عدو امجموعدة مدن الولد ه ي،دول ادل

م يولل إلهو الر

الحدهل من أمو ل وق هدة مدن نخد امسدن ن والمح ظدة
اليع يسا

نخ امسن ن ويقهحد ل

ع ا لحة ال،ب ونظ يون هنا لألم ا
ال ثة أن ييشال لدى مس ب ه يدزب ا لسيدواك عندد وضدومو ولداليون وعندد قه مدو

مددن النددوبن وانددد رن مددو؟ و هأنددا لاق هد الرند ب أن ياقددا ددع مددو وييخمد وهددو
هيمض ددم عن ددد وض ددومو و سد د و وان ددد رن م ددو؟ أض ددإ إل ددا ل ددكن أن نا ددع

ال حمة د د د  د د د اهديب اثهد اً امد هاقدا دع ال،دب مدن اق هد رن مدون وأمد اإزالي د
واهن خر ه ع ا امسن ن.
ه

نددن عاددد اهلل اددن عم د د ضددع اهلل عن م د د أن سددول اهلل د د د  د د د قد ل:
()2

«إن ضددل الرند ب الد ي هاقددا ددع امسددن ن هددوهن امضد اع».

.امد أمد

الناع د د د  د د د ا ليخ ل اند الرن بن وهو اسينم ل عهددان دقهقدة هنظدإ ا د مد
ع ل من اق ه الرن ب اهن امسن ن .ندن عمد ان ادن حلدهن أن سدول اهلل د د د

 د د د د د ق د د ل « :يخ د دوا ع د ددا إث د د الرن د د ب ويمضمض د دوا إند ددو ملد ددحة ل ن د د
()3

والنواج ».

 ( 1السواك اهن الر

واإلسالب .)15 - 12/ 1( -

 ( 2المنجب الااه ماع الق سب س هم ن ان أحمد ان أهو الرا انع ( .)265/12
 ( 3ال ،دوع ام ثو الخر

ل ده مع (.)54 /2
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والا حثون ال هن د سدوا السدواك ه،ضد ونو ع دا شد ع امسدن ن دو هقدوب

مق ب ش ع ومنجون اآن واحدن و ( شد ع) ا له دو الدقهقدة الجهددع والمن سداة

ل ينظه دإن وهددو (منجددون) ام د هددو مددن م دواد مر د عن وأخ د ى زالقددة ومنظ،ددة.
لس دواك امنظددإ آلددع هزهددل اق د ه د الرن د ب مددن اددهن امسددن ن وهزهددل الق ددحن

وهمي د ز عددن ال ،ش د ع اإما نهددة يحضدده ا لقس د وع والثخ نددة المن سددايهنن و لددك

اواسرة ي ،هل أله و ق هالً أو اثه اًن ام همي ز اندب يخ هشو ل ثة.
وها د د ا هماد ددن اعيادد د

الس د دواكن ال ،ش د د ع الراهنه د ددة المث لهد ددةن والم د ددزودع

امنجدون هاد نعن مدن مدو هاد مر د عن ومنظ،دة ي،دول مد يم ادو مند جهن امسدن ن
اللن عهة من موال ،لن ولنل أهم أن المنجون المر د ال هسديم يد ثه
أاثد مدن  20دقهقدة ثدب ه جدع ال،دب إلدا ح ليدو الن دهدةن لادن مدن المنيظد اندد

اسينم ل ال يسواك أال هنود مسيوى الج اثهب ال،موهة إلا ح ليو إال اند سد عيهن

ع ا امقل (.)1
ومددن وامددد أهض د م د ي وهددو لن د إحدددى الوق د مع الي هخهددة أن المس د مهن

ق د موا احل د

الا ،د

ددع حلددون ب مدددع يندددل الثالثددة ش د و  .م د ر لددل

المدع ع ه بن جنوا إلا أن،س ب و ا وا ع أم هبن وق لوا :م اسينلا ع هند
يح ه ا الحلن إال اي ان لسنة من سدنن النادع د د د  د د د خد وا ه اجندون مد

ي اددو مددن سددنن الناددع د د د د  د د د د ن إلددا أن هددداهب ي،اه د هب إلددا أن ه د السددنة
الم جو ع هدع سدنة السدواك .قد موا جمهند ايقرهدع أشدج
" ( 1ال يسواك" س لة ج منهة د .عزل أاو شن  - :دمشل .1974
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اس د دواك .م د د أى امعد ددداء لد ددكن ق د د لوا :واهلل م د د هقد ددوب المس د د مون إال اسد د هدن
أسن ن ب يم هدا لاع ه ا ونن  .ل ا ب ال ع وال عن ثب ق موا ايس هب أن،سد ب
وحلون ب خو ع ا حه ي ب.

()1

وس دواء لددحل ه د ال واهددة أب لددب يلددحن ددإن النا د ع من د هددع أن اهلل
ساح نو وين لا هننب ع هن ا لنل حهن ن جع إلا دهندون ونيمسدك اسدنة ناهدو

د د د  د د د ل ن،نل لك؟ .

الخاتمة
ع خي ب ه ا الاحل أشا اهلل يا ك ويند لا ع دا مد م فدن ادو ع د فع مدن

إيم ب ه ا الاحل وأخيمو ا ا أهدب مد يولد ل إلهدو مدن نيد مج ويدي خ

النق ر الي لهة :

دع

 -1مش وعهة السواك و ض و .

 -2أن السواك خل ة من خل ل ال،ر ع .
 -3أنو سنة من سنن الملر،ا .
 -4أندو مسدديح

ددع اددل وقددل وهي ادد اسدديحا او عنددد الوضددوء واللددالع

والقه ب من النوب ن ودخول المنزل ن وعند يهه ال،ب وال ،ا امسن ن .
 ( 1هنظ سيون قلة من قل

–  2014ب دا الهد الجدهد (

الل لحهن د .ح مد أحمد الر ه الرانة :امولا  1435ه
.) 109
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 -5أن أ ضددل أن دواو الس دواك ام اكن وأنددو هحلددل ااددل عددود لددهن هنقددع

ال،ددب وال هج حددو وال هض د وال هي،يددل انددود ام اك وعددود ج هددد النخددل وعددود
الزهيون.

 -6أن الر د د

الحد دددهل اند ددد د اسد دديو لماون د د ل ه د د ا الند ددود ن ومن د ددة

خل ملو وجد أن عود ام اك ش ع راهنهة قد زودل ا مالف مندنهة ومواد
عر هددة يسد عد ع ددا ينظهددإ امسددن ن ومنددع يسوسد

قد ب ايحضدده مند جهن

أسن ن من ج و شج ع ام اك ادون إض ة مواد اهم وهة أخ ى .
 -7أن ل سواك وامد دهنهة ولحهة .

 -8أنو هجوز اسينم ل السواك الواحد ماث من شخ
 -9أنو هسيح

.

س و قال اسينم لو وا لك عند االني ء من اسينم لو.

 -10أن المس ددي ك هس ددي ك ع ضد د ً ددع ظد د ه أس ددن نو وا رن د د ن وهمد د

السدواك ع ددا أرد اإ أسددن نو وا اسددع أض اسددو وهمد ع ددا سددقإ ح قددو إمد ا اً
خ،ه ،د ًن وهناهددع لمددن أسددن نو م ااددة أن هسددينمل الس دواك لهحلددل ع ددا أج د

اميث ل السنةن وال ا ع أن هنزل وهنظ ،أو هزهل م ع ه من أوس
والحمد هلل
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المصادر والمراجع

 -1أسا

الش ،ء ماع إسح ل الن اقع الرانة :امولا 1425ه – 2004

مرانة الاهدادي /الن ال .

 -2امب لإلم ب أاع عاد اهلل محمد ان إد هع الش نعن يخ هج محمود
مر فن دا

الن مهة /اه ول .الرانة :امولا 1413هد-

الاي

1993ب.

 -3اإلنل إ ع من ة ال اجح من الخالإ ي لهإ :أاو الحسن ع ع ان
س هم ن الم داوين الرانة :امولا 1421ه– 1998بن دا
الي ال الن اع /اه ول.

 -4ادامع اللن مع ع ي يه

إحه ء

الش امع ي لهإ اإلم ب عالء الدهن أاع اا ان

مسنود الا س نع الحن،ع يحقهل :محمد خه

رنمو ح اع الرانة:

امولا  1420ه د 2000ب دا المن ة  /اه ول .
 -5ا هة الس لك مق

المس لك إلا م ه

اإلم ب م لك ي لهإ :الشهو أحمد

اان محمد الل وي الم لاع ع ا الش ف اللهه ل قر

الش ه أحمد

اان محمد الد ده ن ماياة ومرانة ملر،ا الا اع الح اع وأوالد
امل ن الرانة 1372 :ه 1952 -ب.

 -6يح ه أل ،ظ اليناهو ي لهإ أاع زا ه هحع ان ش إ ان م ي النووين
يحقهل :عاد الهنع الدق الرانة :امولا 1408ه .دا الق ب/دمشل.
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 -7يح،ة المودود ا حا ب المولود ي لهإ :أاو عاد اهلل محمد ان أاع اا
اان أهو

الز ععن يحقهل :عاد الق د

ام ن ؤورن الرانة :امولا

1391ه – 1971بن دا الاه ن  /دمشل .

 -8الين ه ،ل ع ا ان محمد ان ع ا الج ج نع يحقهل محمد عاد ال حمن
الم عش عن دا الن ،مع /اه ول الرانة :الث لثة  1433ه  2012ب.

 -9ينوه المق لة ع حل أل ،ظ ال س لة ش ف أاع عاد اهلل محمد ان إا اههب
اليي معن يحقهل د .محمد ع هم عاد الن لع شاه ن الرانة :امولا

 1409ه1988 -ب .

 -10ي ه

ال هة ماع منلو محمد ان أحمد امزه ين يحقهل د .ه

زاع ق سبن الرانة :امولا 1422ه2001 -بن دا المن ة/اه ول.

 -11ج مع الاه ن ع ي وهل الق آن ماع جن ،محمد ان ج ه الرا ين دا
الاي

الن مهة اه ولن الرانة :الث لثة  1420ه د د 1999ب.

 -12الج مع اللحهح المخيل (لحهح الاخ ي) ي لهإ أاو عاد اهلل
محمد ان إسم عهل الاخ ي الجن،ع يحقهل وين هل د .ملر،ا ده

الاه الرانة :الث لثة  1407هد 1987 -ب دا اان اثه  /اه ول

 -13ح شهة د المحي

ع ا الد

المخي

ش ف ينوه

امال

ع ادهن الرانة 1421:ه – 2000ب .دا ال،ا  /اه ول.

 -14ح شهة الدسوقع ع ا الش ف الااه
الدسوقعن دا إحه ء الاي

لشمع الدهن محمد ع ة

الن اهة  /الق ه ع .
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 -15ح شهة الندوي ع ا ش ف ا ،هة الر ل

ال ا نع ع ا اللنهدي الندوي

يحقهل :هوسإ الشهو محمد الاق ععن دا ال،ا  /اه ول .

 -16الح وي ع ال،قو الش نع ل م و دي الرانة :امولا 1414ه –
1994ب دا الاي

 -17ال و

الن مهة  /اه ول .

الم اع ش ف زاد المسينقع ع اخيل

المقنعن ي لهإ منلو

اان هونع ان إد هع الا ويعن يحقهل سنهد محمد ال ح بن دا ال،ا /
اه ول.

 -18زاد المن د ع هدي خه النا د لإلم ب اان القهب الجوزهةن يحقهل محمد
ل لح عوهضةن الرانة :امولا 1419ه 1998 -ب دا

المن /

الق ه ع .

 -19سال السالب ش ف ا وا الم اب من جمع أدلة امحا ب ي لهإ :محمد ان
إسم عهل اللنن نع يخ هج :محمد عاد الق د عر الرانة :امولا

 1420ه – 2000ب دا الاي

الن مهة /اه ول

-20سنن أاع داود ماع داود س هم ن ان امشنل السجسي نع امزدين ش ف
ويحقهل :د .عاد الق د

عاد الخه

1999ب دا الحدهل الق ه ع .

وآخ ون ن الرانة 1420:ه-

 -21سنن الي م ي ماع عهسا محمد ان عهسا ان سو ع .يحقهل
د.ملر،ا محمد حسهن ال هاعن دا الحدهل /الق ه عن الرانة :امولا

 1419هد د 1999ب.
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 -22السنن الاا ى ل اه قع و ع ه و الجوه النقع ي لهإ أاو اا أحمد ان
الحسهن ان ع ع الاه قع منشو ال مج ع دام ع المن إ النظ مهة

حهد آا د /ال ند-الرانة :امولا 1344ه .

 -23سيون قلة من قل

الل لحهن د .ح مد أحمد الر ه الرانة:

امولا  1435ه –  2014ب دا الهد الجدهد.

 -24سنن النس مع الاا ى ي لهإ :أحمد ان شنه

ان عاد ال حمن

النس معن يحقهل د .عاد الق د س هم ن الاندا ي ن ود .سهد اس وي
حسن الرانة :امولا  1411ه1991-ب دا الاي

الن مهة/اه ول.

 -25السواكن ي لهإ :الدايو محمد ع ا الا ن الن ش  :دا المن ع ل نش
واليوزهعن جدعن ماة

 -26الش مل ع اللن عة الراهةن امدوهة وام هة ن ي لهإ :عالء الدهن
(اان الن،هع) الق شع ن يحقهل ك هوسإ زهدانن المجمع الثق ع /أاو

ظاع – اإلم ال الن اهة الميحدع.

 -27اللح ف ي ج ال هة ولح ف الن اهة ي لهإ إسم عهل ان حم د الجوه ي
يحقهل أحمد عاد اله،و ن دا

 1376هد  1956 -ب.

الن ب ل مالههن /اه ولن الرانة :امولا

 -28لحهح الاخ ي لإلم ب أاع عاد اهلل محمد ان إسم عهل ان إا اههب اان
المهه ع الاخ ين ضار محمود محمد نل ن دا الاي

الرانة :الث نهة  1423ه  2002ب.
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 -29لحهح مس ب لإلم ب أاع الحسهن مس ب ان الحج ج القشه ي
الن مهة /اه ولن الرانة :امولا  1421ه

النهس او ين دا الاي

 2001ب.

 -30النن هة ش ف ال داهة ي لهإ :محمد الا ا يعن دا ال،ا  /اه ول.
 -32يح الا ي ش ف لحهح الاخ ي لإلم ب الح ظ أحمد ان ع ع ان
حج النسقالنع الرانة  1421:ه – 2000بن دا الاي

الن مهة/

اه ول .

-33

يح النزهز ش ف الوجهزن ماع الق سب عاد الا هب محمد ال ا نعن

ومنو الي خه

الحاه ن دا ال،ا ن اه ول .

 -34ال ،دوع ام ثو الخر

ماع شج و شه وهو ان ش

دا

ان

شه وهو الده مع يحقهل  :السنهد ان اسهونع ز ول الرانة– 1406 :

1986ب دا الاي

الن مهة  /اه ول .)54 /2 (/

 -35الق موع المحهر مجد الدهن محمد ان هنقو

ال،ه وزآا دين الرانة:

الث نهة 1407هد 1987 -ب مؤسسة ال س لةن اه ول.

 -36المادو ش ف المقنعن ي لهإ أاع إسح ل ا ه ن الدهن إا اههب ان محمد
ان عاد اهلل ان محمد ان م ،ح ن الرانة 1423:ه –  2003بن دا

ع لب الاي  /ال ه

 -37المجموو اش ف الم

.

ي لهإ أاع زا ه محع الدهن هحع ان ش إ

ان م ي النووي الرانة  1997:دا ال،ا  /اه ول.
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 -38المسند اإلم ب أحمد ان محمد ان حنال ش ف  :أحمد محمد ش ا
نالرانة :امولا 1416ه1995 -بن دا الحدهل /الق ه ع .

 -39المنجب الااه

أاو الق سب س هم ن ان أحمد ان أهو

الرا انع

يحقهل:حمدي ان عاد المجهد الس ،ع الرانة1404 :ه1983 -ب

ماياة الزه اء  /المولل .

 -40المنونة ع ا م ه
الوه

ع ا ان نل

ع لب المدهنة يلنهإ الق ضع أاع محمد عاد
الم لاعن يحقهل :محمد حسن محمد حسن

إسم عهل الش نعن الرانة :امولا 1418ه1998 -ب دا

الن مهة  /اه ول .

الاي

 -41المهنع ي لهإ الشهو اإلم ب اان قدامة المقدسع يحقهل د .محمد

ش إ الدهن خر ن د .السهد محمد السهدن الرانة :امولا 1416ه
– 1996ب دا الحدهل  /الق ه ع .

 -42مهنع المحي ج إلا من ة من نع أل ،ظ المن جن ل شهو محمد
الش اهنع الخره  :مرانة ملر،ا الا اع الح اعن ع ب 1377هد.

 -43مق ههع ال هة أاع الحسهن أحمد ان

ع يحقهل عاد السالب ه ونن

دا الجهل /اه ولن الرانة 1420 :هد د  1999ب

 -44مواه

الج هل لش ف مخيل خ هل ي لهإ :أاع عاد اهلل محمد ان

محمد المن وإ ا لحر ن ضار ويخ هج :الشهو زا ه عمه الن

الرانة :امولا  1416ه – 19995بن دا الاي
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العقوبات والغرامات المالية عند المالكية
تأصيل وتطبيق.
د .مختار بشير عبد السالم العالم
كلية الدعوة اإلسالمية /طرابلس

تمهيد:
فطر اهلل األنفس متباينة والعقول مختلفة ،منها ما يذعن ألمر اهلل
ونهيه ،ويلتزم شرعه وحكمه فال يخرج عن امتثال أمره ،فتراه وقّافا لحكمه،
مراعيا ألمره في بيعه وشرائه وسائر تعامالته ،يراقب اهلل في صغير األمور
وعظائمها ،واضعا نصب عينيه قوله تعالى﴿ :أَلَ ْم َي ْعلَ ْم بِأ َّ
َن اللَّهَ َي َرى﴾1وقوله
ِ
َحداً﴾ .2وقوله  وقد سئل
﴿وَو َج ُدوا َما َع ِملُوا
حاض اًر َوال َي ْ
ظلِ ُم َرب َ
ُّك أ َ
تعالىَ :
اك».3
َن تَ ْعُب َد اللَّهَ َكأََّن َك تََراهُ ،فَِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن تََراهُ فَِإَّنهُ َي َر َ
عن اإلحسان« :أ ْ
ومن األنفس والطباع ما ال يردها إال العقاب واألخذ على اليد ،حتى

يسلم الناس من شرها وعدوانها ،لذا شرع اهلل العقوبات من حدود وتعازير
ردعا لمن تنكب الجادة ،وحاد عن طريق االستقامة ولئن شرعت التعازير
والحدود عقابا لمن جنى في حق نفسه بتجاوز حدود اهلل ،وانتهاك حرماته

فأن تشرع في حق من جنى في حق مجتمعه من باب أولى؛ ألن األول
فساده قاصر على نفسه ،وهذا إفساده متعد لغيره.
 -1سورة العلق ،اآلية.14 :

 -2سورة الكهف ،اآلية.49 :

 -3صحيح البخاري  .19/1رقم الحديث.50 :
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وحتى يسلم المجتمع ،وتستقيم حياة الناس ،ويأمن كل من يعيش في

ظل المجتمع المسلم نصب اهلل الحكام والوالة والقضاة؛ ليسوسوا حياة الناس

بالعدل واالستقامة ،وفق شرع اهلل وحكمه ،فال يترك الناس همال ال شرع
يحكمهم ،وال حدود تلزمهم؛ ألن ذلك من الفساد العام الذي جاءت كل
الشرائع السماوية برفعه ،فما لم يكن للناس قانون يضبط حياتهم ،وينظم

معاشهم فهم كاألنعام بل هم أضل.
ولئن اقتضت حكمة اهلل أال تستقيم حياة الناس إال بمسؤول ،وراع يتولى

مراقبة تعامالت الناس في بيعهم وشرائهم ،وفي أسواقهم ومحالتهم ،وفي
شوارعهم وطرقهم ،وم ّكنه من إنزال العقوبة على المتعدي والمخالف ،فلم
يترك له حق إنزال تلك العقوبة بالهوى والتشهي؛ بل حدد له العقوبات وقدرها
فال ينبغي له تجاوزها ،وال يجوز له تعديها ،واال كان ظالما ،يناله ما توعد

اهلل به الظالمين في الدنيا واآلخرة.

والعقوبات والتعازير التي شرعها اإلسالم منها ما هو محل اتفاق بين
العلماء -لم يختلفوا فيها لورود النص بها -ومنها ما هو محل اجتهاد
بينهم،؛ لتعارض األدلة فيها بين مثبت لها وناف ،ومن هذه العقوبات التي
اختلف العلماء في مشروعيتها :العقوبات المالية ،وانما وقع االختالف فيها؛
الختالف النصوص في جواز العقوبة بها ،كما سيتضح في المباحث

القادمة.
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ويتكون البحث في هذه المسألة من ثالثة مباحث ،وخاتمة على النحو

اآلتي:

المبحث األول :الحدود والتعزير.
المطلب األول :تعريف الحدود والتعازير.
المطلب الثاني :الفرق بين التعزير والحد.
المطلب الثالث :فيم يكون التعزير؟

المبحث الثاني :العقوبة المالية.
المطلب األول :ما معنى العقوبة المالية؟

المطلب الثاني :مذهب اإلمام مالك في حكم العقوبة المالية أو

الغرامة.

المطلب الثالث :األصل في جواز التعزير والغرامة المالية.

المطلب الرابع :األدلة على عدم جواز العقوبة بالمال.
المبحث الثالث :موانع العقوبة بالمال.

المطلب األول :لِ َم َم َن َع اإلمام مالك العقوبة بالمال؟
المطلب الثاني :هل التزم المذهب المالكي بمنع العقوبة المالية؟

المبحث الثالث :دراسة تطبيقية لبعض المسائل التي أجاز المالكية

فيها الغرامة والعقوبة في المال.
الخاتمة :وتتضمن أهم نتائج البحث.
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المبحث األول :الحدود والتعزير.

المطلب األول :تعريف الحدود والتعازير.
الحدود :جمع حد ،وهو في اللغة المنع ،وفي الشرع :عقوبة مقدرة

وجبت حقًا هلل تعالى.1

سمي
والتعزير لغة :التعظيم والتوقير .والتعزير أيضاً :التأديب ،ومنه ِّ

الحد تَ ْعزي اًر .2وشرعا :تأديب استصالح وزجر على ذنوب لم
الضرب دون ّ
يشرع فيها حدود وال كفارات.3
فكل من أتى معصية ال حد فيها ،وال كفارة ،كالمباشرة المحرمة فيما

دون الفرج ،والسرقة فيما دون النصاب ،والقذف بغير الزنا ،والخيانة بما ال
يوجب القصاص ،والشهادة بالزور ،والغش في البيع والشراء ،وما أشبه ذلك

من معاصي التعزير.
 -1ينظر التعريفات للجرجاني  ،83مقاييس اللغة .311/4

 -2الصحاح للجوهري  ،744/2تهذيب اللغة لألزهري .78/2

 -3تبصرة الحكام في مناهج األقضية وأصول األحكام ،البن فرحون .288/2
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المطلب الثاني :الفرق بين التعزير والحد.1

تختلف عقوبة التعزير عن عقوبة الحد؛ باعتبارات مختلفة من حيث

التقدير ،ومن حيث العفو ومن حيث الغاية والمقصد ،ومن حيث المحدود

والمعزر.

ومن هذه الفروق:
 الحدود مقدرة من عند اهلل تعالى ،ال اجتهاد فيها ،وهي متفاوتةبتفاوت الذنوب .فعقوبة الزنا أعظم جناية من القذف ،والسرقة أعظم من
عقوبة الزنا لغير إحصان ،والحرابة أعظم من الكل ،أما التعزير فقدره

موكول الجتهاد من له حق التعزير بقدر المصلحة ،وبقدر ما يحقق االرتداع
وعدم العود .فال حد ألقله ،وال ألكثره؛ بل بحسب اجتهاد اإلمام على قدر

الجناية ،ويلزم االقتصار على ما دون الحدود.
 ال فرق في إقامة الحد لمن وجب عليه بين رجل وال امرأة ،وال بينشريف ووضيع ،وال يزيد في حق أحد وينقص في حق آخر ،أما التعزير فهو
موكل للحاكم يحدد قدره وكيفيته بما يحقق المصلحة فال يختص بعدد

الضرب ،وال كيفيته ،وال بسجن ،وقد كان الخلفاء الراشدون يختلفون في
كيفية التعزير وشدته وخفته بحسب الجناية ،ومن وجب عليه التعزير .فمنهم

من يضرب ،ومنهم من يحبس ،ومنهم من يقام على قدميه في المحافل،
 -1ينظر :الذخيرة للقرافي  .118/12مواهب الجليل  ،305/6صحيح البخاري البن بطال
 ،408/8االستذكار  ،569/7إكمال المعلم بفوائد مسلم  ،501/5النوادر.458/14
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وم نهم من تنزع عمامته .كما كانوا يراعون من وقع منه اإليذاء ،ومن وقع
عليه ،فمن اعتاد شتم الناس وسبهم -وهو من أهل الفساد -ضوعفت عليه

العقوبة ،إذا كان شتمه ألهل الفضل والصالح والتقوى ،ومن وقع منه السب
أو الغش مرة ولم يعهد عليه إال الخير والصالح عزر بأخف التعزير ،كأن

يزجر بالقول والوعظ ،لقوله « :أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إال في

الحدود» .1قال مالك( :وقد يتجافى السلطان عن الفلتة من ذوي المروءة).2
وفي الكتاب :إن قال :يا سارق نكل.3

 ال يجوز العفو في الحدود ،ال سيما إذا رفع األمر إلى الحاكم؛ ألنفيه تعطيال ألحكام الشرع وفسادا للمجتمع من إقامة الحدود على الضعفاء

دون أهل الشرف والغنى ،وقد غضب النبي  من أسامة بن زيد لما شفع
ِ 4
في المرأة المخزومية التي سرقت وقال له« :أَتَ ْشفَع ِفي َح ٍّد ِم ْن ُح ُد ِ
ود اهلل؟»
ُ
فال تجوز الشفاعة في الحدود .
 -1سنن أبي داود  ،133/4سنن النسائي  ،468/6رقم الحديث  ،7253اإلمام أحمد
 ،300/42رقم الحديث  .25474قال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان:
وحديث عائشة "أقيلوا ذوي الهيآت زالّتهم إال في الحدود" أخرجه أبو داود وسنده قابل

للتحسين .اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان .250/10

 -2المدونة  ،493/4التبصرة للخمي  ،6260/13روضة المستبين  ،1301/2عقد الجواهر
الثمينة .1178/3

 -3عقد الجواهر الثمينة  .1178/3الذخيرة للقرافي .118/12
 -4صحيح البخاري .1315/3
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أما التعزبر :فيجوز العفو والشفاعة فيه ،وان بلغ اإلمام،؛ ألنه حق

لآلدمي ،ال سيما إذا كان الجاني من أهل الفضل والصالح ،ولم يقع ذلك
منه إال فلتة.

 المستوفي للحدود إنما هو الحاكم ،ومن يقوم مقامه من وال ،أوقاض .أما التعازير فيستوفيها اإلمام واألب والسيد ،والمعلم والزوج ،وال يجعل
لعامة الناس؛ ألن ذلك يؤدي لتواثب السفهاء لألذية وكثرة الهرج والفتن.

 ال يضمن من له إقامة الحد بهالك نفس أو عضو؛ ألن الحد مقدر،وال دخل له فيه .أما التعزير فموكول لالجتهاد ،فلو تعدى وهلك من أقيم

عليه التعزير ضمن المعزر لتجاوزه الحد.

 الحدود مقدرة منصوص عليها عددا وكيفية ،أما التعازير فال حد ألقلها،وال ألكثرها عند المالكية؛ بشرط أال يتجاوز بها القدر المحدد في الحدود.
 الحدود ال يجوز تركها من الحاكم بحال من األحوال ،علم بانزجارالمحدود أو ال .أما التعازير فكذلك ،إال إذا علم ،وتيقن أن المالمة وتغليظ
الكالم أبلغ له في الزجر.

 الحدود ال تختلف باختالف األعصار واألمصار .أما التعزيرفيختلف بحسب الزمان والمكان واألحوال؛ فرب تعزير في عصر يكون

إكراما في عصر آخر ،ورب تعزير في بالد يكون إكراما في بلد آخر؛

ككشف الرأس عند بعض البالد ليس هوانا ،وببعضها ذل وهوان.
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المطلب الثالث :فيم يكون التعزير؟.1

يشرع التعزير في كل ما يقبح في حق تاركه ،أو فاعله ،مما ليس فيه

حد مقدر من ترك واجب أو سنة ،أو فعل محرم .فترك الواجب مثل ترك

إخراج الزكاة ،وترك قضاء الدين ،وأداء األمانات ،مثل الودائع ،وأموال
األيتام ،وغالت الوقوف ،وما تحت أيدي الوكالء والمقارضين ،وشبه ذلك،
واالمتناع من رد المغصوب والمظالم مع القدرة على أداء ذلك كله إلى

أربابه ،فإنه يعاقب على ذلك كله حتى يؤدي ما يجب عليه ،وكذلك االمتناع
من قبول والية القضاء إذا تعين عليه ذلك .والخلوة باألجنبية ،ووطء

المكاتبة ،ونحو ذلك من االستمناء ،ويمين الغموس ،والغش في األسواق،
والعمل بالربا ،وشهادة الزور والتحليل ،والشهادة على نكاح السر ،وكذلك

يؤدب الزوجان والولي إال أن يعذروا بجهل.

وكذلك يعزر من غش في أقسام البيوع وسائر المعاوضات ،ومن سرق

ما دون النصاب ،ومن خان واختلس وفعل كل منهي عنه مما في فعله

ضرر وأذية.

 -1تبصرة الحكام في مناهج األقضية وأصول األحكام،البن فرحون .290/2
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المبحث الثاني :العقوبة المالية

المطلب األول :ما معنى العقوبة المالية؟
تبين مما سبق أن التعزير عقوبة يقدرها الحاكم بما يحقق بها مصلحة

من ردع الجاني ووقاية الناس من جرمه ،وسبق القول إنها موكلة للتقدير
واالجتهاد بما يحقق دفع المفسدة ،وهذا أمر جلي ال إشكال فيه من تخيير

الحاكم في إيقاع العقوبة المناسبة ،من ضرب وسجن وتغريب؛ ألن تلك

العقوبات تواتر النقل بها ،من فعل النبي  وقوله ،ومن فعل صحابته
الكرام ،ومن الخلفاء والقضاة والحكام .لكن اإلشكال في جواز التعزير بالمال
قائم ،والقول بجوازه مشكل؛ لتعدد األدلة واختالفها في جواز ذلك وعدمه.

وسوف نقصر البحث في حكم التعزير بالمال على المذهب المالكي ،ولن

نتعرض لغيره من المذاهب لضيق المقام.
والمراد من العقوبة المالية :أخذ غرامة مالية ممن ارتكب جرما ،أو
أتلف ماال ،أو سرق ما ليس فيه نصاب ،أو بلغ نصابا ،لكن لم تكن سرقته

من حرز ،فيغرم الجاني بدفع قيمة مالية تعزي ار له وعقوبة على فعله ،وليس
المراد بالغرامة قيمة المتلف؛ ألن ذلك من باب الضمان ،وهو ال اختالف

في جوازه ،وانما المراد بالقيمة القيمة الزائدة على ثمن المتلف ،أو تكون تلك
القيمة نظير فعل غير جائز كأن يغش في بيعه ،أو قد تكون الغرامة مقابل

معصية من بيع ما ال يجوز بيعه ،كمسلم يبيع الخمر ،أو يصنعه.
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المطلب الثاني :مذهب اإلمام مالك في حكم العقوبة المالية أو

الغرامة:

لم يختلف قول مالك في منع فرض الغرامة المالية على الجاني ،وأخذ

عوض منه مقابل جنايته تعزي ار له ،هذا من حيث العموم ،والتأصيل

والتقعيد ،أما من حيث التفريع والتخريج فالمستقصي لمذهبه -رضي اهلل
عنه -يلفى كثي ار من المسائل التي أجاز اإلمام مالك فيها فرض الغرامة

المالية ،أو ما يؤول إلى مال ،وذلك مبثوث في المدونة ،وفي أمهات كتب
المذهب مما نسب إليه.
فما سر اختالف قوله فيها؟ والجواب على ذلك أن الغرامة المالية

يعتريها أدلة وأصول مختلفة منها ما يفيد جوازها ،ومنها ما ال يفيد.

واإلمام مالك -رضي اهلل عنه -وان ذهب إلى القول بمنع الغرامة

المالية ،إال أنه روى بنفسه في الموطأ كثي ار من النصوص التي تجيز
الغرامة في المال .وكي تتضح المسألة وتستبين ال بد من سوق األصل في

جواز التعزير بالمال ،الذي رده اإلمام مالك ،وان رواه في الموطأ ،وكذلك
األصل في منع التعزير بالمال ،الذي ارتضاه ،ثم نبين السبب في عدول
اإلمام مالك عن القول األول إلى الثاني ،ثم نذكر -بعون اهلل -نماذج من

مسائل أفتى فيها اإلمام مما هو داخل في التعزير والغرامة المالية.
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المطلب الثالث :األصل في جواز التعزير والغرامة المالية

دلت نصوص كثيرة من فعل النبي  وقوله على جواز العقوبة المالية،

وأخذ الغرامة من الجاني ،عقوبة له وتعزيرا ،وكذلك تضافرت أدلة كثيرة عن

الصحابة -رضوان اهلل عليهم -ال سيما عن عمر -رضي اهلل عنه -من
وقائع وأقوال تجيز فرض الغرامة المالية على الجاني .والفتاوى عمن بعدهم

مما بني على الغرامة أكثر من أن تحصى.
من هذه األصول واألدلة:
أوال -من السنة:

 ما روي َع ْن رس ِول اللَّ ِه  أََّنهُ ُسئِ َل َع ِن الثَّ َم ِر اْل ُم َعلَّ ِ
الَ « :م ْن
ق؟ فَقَ َ
َُ
ِِ ِ ِ
اج ٍة َغ ْي َر ُمتَّ ِخٍذ ُخ ْب َنةً فَ َال َش ْي َء َعلَ ْي ِهَ ،و َم ْن َخ َرَج
اب بِفيه م ْن ذي َح َ
َص َ
أ َ
بِ َشي ٍء ِم ْنه فَعلَْي ِه َغرامةُ ِم ْثلَْي ِه واْلعقُوبةُ ،ومن سر َ ِ
ق م ْنهُ َش ْيًئا َب ْع َد أ ْ
َن ُي ْؤِوَيهُ
ُ َ
َ ُ َ َ َ ْ ََ
ََ
ْ
1
ِ
ِ
طعُ»  .ففي الحديث داللة على إثبات
ين فََبلَغَ ثَ َم َن اْلم َج ِّن فَ َعلَ ْيه اْلقَ ْ
اْل َج ِر ُ
الغرامة المالية لمن تعدى وتجاوز ما أذن له الشارع من سد رمقه بأن خرج
بالطعام فوق ما أذن له؛ فغلظ الشارع عليه العقوبة مضاعفة.

الَ :ح َّدثَنِي
 حديث َب ْه ُز ْب ُن َح ِك ٍيم ،قَ َالَّنبِ َّي َ يقُو ُلِ « :في ُك ِّل إِبِ ٍل َسائِ َم ٍة ِفي ُك ِّل

ت
أَبِيَ ،ع ْن َج ِّدي ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ِ
ين ْاب ُن لَُب ٍ
ق إِبِ ٌل
ونَ ،ال ُيفََّر ُ
أ َْرَبع َ

 -1سنن أبي داود  ،136/2رقم الحديث  1710السنن الكبرى للبيهقي  ،34/7رقم الحديث
.7404
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َع ْن
إِبِلِ ِه

ِ
ط َر
وهاَ ،و َش ْ
َع َ
اها ُم ْؤتَ ِج ًار َفلَهُ أ ْ
ِح َسابِهَاَ ،م ْن أ ْ
َج ُرَهاَ ،و َم ْن َم َن َعهَا فَِإَّنا آخ ُذ َ
ط َ
ع ْزمةً ِمن ع َزم ِ
ات َرب َِّناَ ،ال تَ ِح ُّل ِآل ِل ُم َح َّمٍد ِم ْنهَا َش ْي ٌء» .1فدل الحديث
َ َ ْ َ َ

على أن من امتنع عن أداء الزكاة أخذها منه اإلمام جب ار وقهرا ،وعوقب

بغرامة زائدة ،وهي أخذ شطر ماله؛ لمنعه الزكاة التي هي ركن من أركان

اإلسالم ،يقاتل من منعها ،ويكفر من جحدها .وفي الحديث دليل على جواز
فرض اإلمام عقوبة مالية على من امتنع عن أداء الزكاة نكاال به.
 ما روي عن عم ِرو ْب ِن ُشع ْي ٍب ،عن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َج ِّد ِه َع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن
َْ
َ
َْ
َع ْم ٍرو ،أ َّ
ف تََرى
الَ :يا َر ُس َ
ول اللَّ ِه  فَقَ َ
َن َرُج ًال ِم ْن ُم َزْيَنةَ أَتَى َر ُس َ
ول اللَّ ِهَ ،ك ْي َ
الن َكا ُل ولَْيس ِفي َشي ٍء ِمن اْلم ِ
ِ
الِ « :هي َو ِم ْثلُهَا َو َّ
اشَي ِة
يس ِة اْل َجَب ِل؟ فَقَ َ
َ َ
في َح ِر َ
َ َ
ْ
َ
طع ،إِ َّال ِفيما آواه اْلمراح ،فَبلَ َغ ثَمن اْل ِمج ِّن ،فَِف ِ
طعُ اْلَيِدَ ،و َما لَ ْم َيْبلُ ْغ ثَ َم َن
يه قَ ْ
َ َ ُ َُ ُ َ َ َ َ
قَ ْ ٌ
ِِ
ِ
ف تََرى ِفي
الَ :يا َر ُس َ
ات َن َكال» .قَ َ
ول اللَّ ِهَ ،ك ْي َ
امةُ ِم ْثلَْي ِه َو َجلَ َد ُ
اْلم َج ِّن ،فَفيه َغ َر َ
الثَّ َم ِر اْل ُم َعلَّ ِ
الُ « :ه َو َو ِم ْثلُهُ َم َعهَُ ،و َّ
الن َكا ُل َولَْي َس ِفي َش ْي ٍء ِم َن الثَّ َم ِر
ق؟ قَ َ
ين فَبلَ َغ ثَمن اْل ِمج ِّن فَِف ِ
ِ ِ
ق قَ ْ ِ َّ ِ
اْل ُم َعلَّ ِ
يه
ين ،فَ َما أُخ َذ م َن اْل َج ِر ِ َ َ َ َ
آواهُ اْل َج ِر ُ
طعٌ ،إال ف َ
يما َ
ِِ
ِ
ات َن َكال».2
اْلقَ ْ
امةُ ِم ْثلَْي ِه َو َجلَ َد ُ
طعَُ ،و َما لَ ْم َيْبلُ ْغ ثَ َم َن اْلم َج ِّن فَفيه َغ َر َ
 -1المستدرك على الصحيحين  ،554/1رقم الحديث  ،1448وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد،
سنن أبي داود  ،101/2رقم الحديث  ،1557سنن النسائي  ،15/5رقم الحديث ،2444

مسند اإلمام أحمد  ،33،220رقم الحديث .20016

 -2سنن النسائي  ،85/8رقم الحديث  ،4959معجم الطبراني  ،279/2رقم الحديث.1983 :
يث ع ْن يعقُوب ْب ِن عطَ ٍ
ِ
اء إِ َّال ُم َح َّم ُد ْب ُن ثَابِ ٍت َو َع ْب ُد ا ْل َع ِز ِ
يز ْب ُن
َ
وقال الطبراني :لَ ْم َي ْرِو َه َذا ا ْل َحد َ َ َ ْ َ
َّد بِهَا َع ْم ُرو
ُم ْسلٍِم ا ْلقَ ْس َملِ ُّي .المستدرك على الصحيحين  ،423/4قال الحاكمَ :ه ِذ ِه ُسَّنةٌ تَفَرَ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدل الحديث بمنطوقه على أن الغرامة تؤخذ من السارق إذا سرق ما لم يبلغ

النصاب مضاعفة نكاال وتأديبا له .وال شك أن تلك عقوبة مالية أوجبها الحديث.

َخ َذ رج ًال ي ِ
 ما روي أن َس ْع َد ْب َن أَبِي وقَّ ٍيد ِفي َح َرِم اْل َمِد َين ِة،
صُ
اص أ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َِّ
َّ
ول الله 
اء َم َواليه ،فَقَا َل :إِ َّن َر ُس َ
الذي َح َّرَم َر ُسو ُل الله  فَ َسلََبهُ ث َي َابهُ ،فَ َج َ
يد ِف ِ
ال« :من أرَْيتُموه ي ِ
يه َش ْيًئا َفلَهُ َسلَُبهُ» فَال أ َُرُّد َعلَ ْي ُك ْم
صُ
َح َّرَم َه َذا اْل َح َرَمَ ،وقَ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
طُعمةً أَ ْ ِ
ان
أعطَ ْيتُ ُك ْم ثَ َم َنهَُ ،وقَ َ
إن ِش ْئتُ ْم ْ
ط َع َمنيهَا َر ُسو ُل اللَّه َ ولَك ْن ْ
ال َعفَّ ُ
َْ
1
ِ
َعطَ ْيتُ ُك ْم» .
أع ِط َي ُك ْم ثَ َم َنهُ أ ْ
أن ْ
َم َّرةً« :إِ ْن ش ْئتُ ْم ْ
َخ َب َرتْهُ ،أ َّ
 َع ْن ُع ْرَوةَ ،أ َّت َعائِ َشةَ تَ ْستَ ِع ُينهَا ِفي
َن َعائِ َشةَ ،أ ْ
اء ْ
َن َب ِر َيرةَ َج َ
ِ ِ
ت لَهَا َعائِ َشةُْ :ارِج ِعي إِلَى
ت ِم ْن ِكتَ َابتِهَا َش ْيًئا ،فَقَالَ ْ
ضْ
كتَ َابتهَاَ ،ولَ ْم تَ ُك ْن قَ َ
ِ ِ ِ
ِ
أ ِْ ِ
ت
ت ،فَ َذ َك َر ْ
ون َوَال ُؤ ِك ِلي فَ َعْل ُ
َحُّبوا أ ْ
َهلك ،فَِإ ْن أ َ
َن أَ ْقض َي َع ْنك كتَ َابتَكَ ،وَي ُك َ
ِ
ِ
َذلِ َك ب ِريرةُ ِأل ْ ِ
ون
اء ْ
ت أْ
َن تَ ْحتَس َ
ب َعلَ ْيك َفْلتَ ْف َع ْلَ ،وَي ُك َ
َهلهَا فَأ ََب ْواَ ،وقَالُوا :إِ ْن َش َ
َ َ
ال :لَها رسو ُل ِ
لَنا وَالؤ ِك فَ َذ َكر ْ ِ ِ ِ ِ
اهلل ْ « :ابتَ ِ
اعي
ت َذل َك ل َر ُسول اهلل  فَقَ َ َ َ ُ
َ َ ُ
َ
2
ق» .
َعتَ َ
َعتِِقي ،فَِإَّن َما اْل َوَال ُء لِ َم ْن أ ْ
فَأ ْ
ان الرِ
ْب ُن ُش َع ْي ِب ْب ِن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ْن َج ِّد ِه َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
َّاويَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن
اص إِ َذا َك َ
ِ
ُّوبَ ،ع ْن َن ِاف ٍعَ ،ع ِن ْاب ِن ُع َم َر ".
ُش َع ْي ٍب ثقَةٌ فَهُ َو َكأَي َ

 -1مسند اإلمام أحمد ،63/3رقم الحديث  ،1460سنن أبي داود  ،217/2رقم الحديث ،2037
السنن الكبرى للبيهقي  ،326/5رقم الحديث ،9972

 -2متفق عليه البخاري  ،98/1رقم الحديث  ،456ومسلم واللفظ له  ،1141/2رقم الحديث
.1504
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قال المهلب( :وحديث بريرة أصل فى العقوبة فى األموال؛ ألن مواليها

عرفت عائشة النبى -عليه
أبوا الوقوف عند حكم اهلل وحكم السنة ،فلما ّ
السالم -بإبائهم واستمرارهم على خالف الحق باشتراطهم ما ال يجوز قال
لها( :اشترطى لهم ذلك) فإن ذلك غير نافعهم ،وال ناقض لبيعهم ،فعاقبهم
فى المال بتخسيرهم ما وضعوا من الثمن من أجل اشتراط الوالء واستبقائه

لهم ،ولم يعطهم قيمته عقوبة لهم).1

 ومن ذلك ما رواه البخاري عن ع ْبِد اللَّ ِه بن عمر -ر ِض َي اللَّهُ َع ْنهُ-
َ
َ
ق َن ْخ َل بنِي النَّ ِ
ضِ
ط َع».2
يرَ ،وقَ َ
َع ِن النَّبِ ِّي « :أََّنهُ َح َّر َ
َ

ِ
الَ :ب ْي َن َما َر ُسو ُل اللَّ ِه ِ فى
ص ْي ٍن ،قَ َ
 ما رواه مسلم َع ْن ع ْم َر َان ْب ِن ُح َ
ٍ
ِ
َب ْع ِ
ك
ت َفلَ َع َنتْهَا ،فَ َس ِم َع َذِل َ
ض ِج َر ْ
ص ِار َعلَى َناقَة ،فَ َ
ض أْ
ام َأرَةٌ م ْن ْاأل َْن َ
َسفَ ِارِهَ ،و ْ
ونةٌ" .3قَ َ ِ
ان:
َر ُسو ُل اللَّ ِه  فَقَ َ
الُ :
وها ،فَِإَّنهَا َمْل ُع َ
"خ ُذوا َما َعلَ ْيهَا َوَد ُع َ
ال ع ْم َر ُ
الن ِ
اها ْاآل َن تَ ْم ِشى ِفى َّ
َح ٌد.4
فَ َكأَِّني أ ََر َ
ض لَهَا أ َ
اسَ ،ما َي ْع ِر ُ
فأمر النبي  بتخلية الناقة ،وعدم االستفادة منها في ركوب وال حمل،

وحرمان صاحبتها من االنتفاع بها قد يكون أدبا وعقوبة لها للعنها ناقتها
حتى ال تعود هي وغيرها لمثل هذا الفعل؛ ألن اللعن ليس من صفات

 -1ينظر شرح صحيح البخاري البن بطال .297/6
 -2صحيح البخاري  ،104/3رقم الحديث .2326
 -3صحيح مسلم .67/8

 -4ينظر المصدر السابق .67/8
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َّان ،وَال بِاْلفَ ِ
ِ َّ
اح ِ
المؤمنين؛ لقوله « :لَ ْي َس اْل َم ْرُء اْل ُم ْؤ ِم ُن بِالطَّع ِ
ش،
َّانَ ،وَال باللع ِ َ
ي» .1فلما خالفت المرأة ما ينبغي أن يلتزمه المؤمن من ترك اللعن
َوَال بِاْل َبِذ ِّ
عوقبت بحرمانها من االنتفاع بالناقة .ومعلوم أن تخليتها وتركها وزوال

ملكها عنها هي عقوبة وغرامة مالية.
قال القاضي عياض( :وأمر النبي -عليه الصالة والسالم -فى هذه
الناقة بما أمر من أخذ ما عليها واعرائها من أداتها؛ ألنها صاحبتها لعنتها ألمر
أطلعه اهلل عليه فيها من لزوم اللعنة لها ،أو لمعاقبة صاحبتها؛ لنهيه قبل عن

اللعن .فإن كان هذا وجهه ففيه العقاب فى المال ليزجر غيرها عن ذلك).2

ِ
ِ
ضي اللَّهُ َع ْنهُ -بِتَ ْح ِري ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
ق الثَّْوَب ْي ِن
 َوم ْنهَا« :أ َْم ُرهُ ل َع ْبد الله ْبن ُع َم َر َ -ر َصفَ َرْي ِن».3
اْل ُم َع ْ
 وفي السنة نصوص كثيرة عن رسول اهلل  مما يدل على جوازالعقوبة في المال؛ من ذلك تهديده بتحريق بيوت أناس لتركهم الجماعات،
والتحريق عقوبة وغرامة مالية ،والرسول ،وان لم يفعل ذلك إال أنه ال يهم بفعل

شيء ال يجوز ،ومن ذلك هدم مسجد الضرار ،وهو إتالف مال نكاال وعقوبة
لخب ٍ
َّابَ ،و َعلَْي ِه َخاتٌَم ِم ْن
لمن خرج ببيوت اهلل عما بنيت له ،ومن ذلك قوله َ 
 -1المصنف البن أبي شيبة  ،162/6رقم الحديث  ،30338مسند أحمد بن حنبل  ،390/6رقم
َّحم ِن ْبن م ْغر ٍ
ِ
اء،
الحديث  .3839قال الهيثمي في مجمع الزوائدَ :رَواهُ ا ْلَبَّزُارَ ،وِفيه َع ْب ُد الر ْ َ ُ َ َ
الص ِحي ِح .97/1
ضعَّفَهُ ْاب ُن ا ْل َم ِدينِ ِّيَ ،وَب ِقَّيةُ ِر َجالِ ِه ِر َجا ُل َّ
اعةٌَ ،و َ
َوثَّقَهُ أَُبو ُزْرَعةَ َو َج َم َ
 -2إكمال المعلم .67/8

 -3صحيح مسلم  ،1647/3رقم الحديث .2077
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ال :أَلَ ْم َيأ ِ
َما ِإَّن َك لَ ْن تََراهُ َعلَ َّي َب ْع َد
َن ُيْلقَى ،قَ َ
َذ َه ٍب ،فَقَ َ
ْن لِ َه َذا َ
الخاتَِم أ ْ
ال :أ َ
الي ْوِم ،فَأَْلقَاهُ" .1وما كان لخباب أن يطرح خاتم الذهب ويرميه إال عقوبة لنفسه
َ
ونكاال منه بها ،ولم يأمره  أن يبقيه أو ينفقه في منافع أخرى.
ثانيا -من عمل الصحابة وأقوالهم:
كذلك تضافرت األدلة عن الصحابة قوال وفعال في جواز العقوبة

المالية ،وفرض غرامة على من جنى واعتدى تعزي ار ونكاال له ،ال سيما ما
روي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ،ومن ذلك:

 ما رواه مالك في الموطأ عن ِه َش ِام ْب ِن عروةَ ،عن أَبِ ِيهَ ،ع ْن َي ْح َيى
ُْ َ َ ْ
َْ
َن رِقيقاً لِح ِ
ٍِ
الر ْح ِ
ْب ِن َع ْبِد َّ
اط ٍب َس َرقُوا َناقَةً لِ َرُج ٍل ِم ْن ُم َزْي َنةَ
َ
من ْب ِن َحاطب أ َّ َ
اب ،فَأَمر عمر َكثِير ْبن َّ ِ
وها .فَرِفع ذلِ َك إِلَى ُعمر ْب ِن اْل َخطَّ ِ
َن
الصْلت أ ْ
ََ ُ َُ َ َ
ََ
فَ ْانتَ َح ُر َ ُ َ
اك تُ ِجيعهم .ثَُّم قَا َل عمر :و ِ
ك
ُغِّرَمَّن َ
ال ُع َم ُر :أ ََر َ
َي ْقطَعَ أ َْيِد َيهُ ْم .ثَُّم قَ َ
اهلل ،أل َ
ُ ُْ
ُ َُ َ
ال لِْلم َزنِ ِّيَ :كم ثَمن ناقَتِ َك؟ فَقَا َل اْلم َزنِ ُّيُ :ك ْنت و ِ
ُغ ْرماً َي ُش ُّ
اهلل،
ْ َُ َ
ُ
ق َعلَ ْي َك .ثَُّم قَ َ ُ
ُ َ
َع ِط ِه ثَ َمانِ َي ِم َائ ِة ِد ْرَهٍم).2
أ َْم َن ُعهَا ِم ْن أ َْرَب ِع ِم َائ ِة ِد ْرَهٍم .فَقَ َ
ال ُع َم ُر :أ ْ
فعمر ضاعف ثمن الناقة ،وأوجب على حاطب دفع ضعف ثمنها؛ لما

رأى أن حاطبا قد أجاع رقيقه ،مما ألجأهم إلى السرقة بنحر الناقة وأكلها،
وهذا نص صريح ،وأصل قوي عن أمير المؤمنين عمر في جواز العقوبة

في المال ،وما كان لعمر -وهو من هو في علمه وفضله ومنزلته في
 -1صحيح البخاري  ،174/5رقم الحديث 4391

 -2الموطأ  ،1083/4رقم الحديث  ،2767مسند الشافعي  ،82/2رقم الحديث .267
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اإلسالم -أن يظلم حاطبا ،لوال أنه رأى أن تضعيف العقوبة عليه فيها ردع
وعقاب على تجويعه رقيقه حتى اضطروا إلى التعدي والسرقة .

 َع ِن ْاب ِن َعب ٍان ِفي
َّاس ،قَ َ
الَ « :ك َ
ُعمر ْب ُن اْل َخطَّ ِ
ت أََّنهُ إَِّن َما َي ْنظُُر
اب ،فَ َأرَْي ُ
َُ
1
ِ
طلُْبهُ» .
َسأَْلهُ َع ْنهَُ ،ولَ ْم أَ ْ
بِهَ ،فلَ ْم أ ْ

ِ
إِ ِ
ص َبعي َخاتٌَم م ْن َذ َه ٍب ،فَتََن َاولَهُ
ْ
ف
ت َي َد َّ
َخ َذهُ فَقَ َذ َ
ي ،فَأ َ
إِلَ ْي ِه ،فَأ َْر َخ ْي ُ

الرَّاز ِ
تَ :و َج َد ُع َم ُر ِفي َب ْي ِت
 ما رواه َع ْب ُد َّص ِفَّيةَ قَالَ ْ
ق في مصنفه َع ْن َ
ِ ِ ٍ
الَ « :ما
ق َب ْيتَهَُ ،وقَ َ
ان َجلَ َدهُ ِفي اْل َخ ْم ِر فَ َح َّر َ
َرُج ٍل م ْن ثَقيف َخ ْم ًار َوقَ ْد َك َ
ق».2
الُ :رَوْي ِش ٌد قَ َ
ك؟» قَ َ
اس ُم ُ
ت فُ َوْي ِس ٌ
الَ« :ب ْل أ َْن َ
ْ

 ما روي أ ََّهلَ َكهَا َرُج ٌل ،فَأ ْ
ان« ،أ ْ
َغ َرَم ِفي َناقَ ِة ُم ْح ِرٍم أ ْ
َغ َرَمهُ
َن ُعثْ َم َ
ادةً َعلَى ثَ َمنِهَا».3
الثُّلُ َ
ث ِزَي َ
تلك بعض من األدلة من السنة ،ومن فعل الصحابة وقولهم ،وقول
التابعين في جواز العقوبة في المال ،وبه يظهر أن التعزير بالمال ليس بدعا

من الفعل ،وال القول ،وان له من الشواهد ما يقوي القول به ،لكن لم يقل

مالك وكثير من فقهاء المذاهب بجواز العقوبة بالمال .ذلك يتضح بمعرفة

أسباب عدم األخذ بهذه النصوص.

 -1المصنف البن أبي شيبة  ،194/5رقم األثر .25141
 -2مصنف عبد الرزاق  ،76/6رقم األثر .10051
 -3المصدر السابق  302/9رقم األثر .17298
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المطلب الرابع :األدلة على عدم جواز العقوبة بالمال

﴿وِا ْن
استدل اإلمام مالك بعدم جواز العقوبة بالمال بقوله تعالىَ :
َعاقَ ْبتُ ْم فَ َع ِاقُبوا بِ ِم ْث ِل َما ُعوِق ْبتُ ْم بِ ِه﴾.1

َخ ِ
ال أ ِ
ئ ِم ْن م ِ
 وبما روي أن رسول اهلل  قال( :أ ََال وَال َي ِح ُّل ِال ْم ِر ٍيه
َ
َ
َشي ٌء ،إِ َّال بِ ِط ِ
يب َن ْف ٍ
س ِم ْنهُ).2
ْ

ِِ
ِِ
ضهُ».3
 وبقوله ُ ( : ك ُّل اْل ُم ْسلم َعلَى اْل ُم ْسلم َح َرٌامَ ،د ُمهَُ ،و َمالُهَُ ،و ِع ْر ُول ِ
ِ
الَ « :م ِن ا ْقتَطَ َع َح َّ
امةَ ،أ َّ
ق
اهلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ُم َ
 وما روي َع ْن أَبي أ َام ِر ٍ ٍِ ِ ِ ِ
ب اهللُ لَهُ َّ
ال لَهُ َرُج ٌل:
الن َارَ ،و َح َّرَم َعلَ ْي ِه اْل َجَّنةَ» فَقَ َ
ئ ُم ْسلم بَِيمينه ،فَقَ ْد أ َْو َج َ
ْ
ٍ 4
ِ
ال« :وِان قَ ِ
ض ًيبا ِم ْن أ ََراك» .
ان َش ْيًئا َي ِس ًا
ير َيا َر ُسو َل اهلل؟ قَ َ َ ْ
َوِا ْن َك َ
المبحث الثالث :موانع العقوبة بالمال

المطلب األول :لم منع اإلمام مالك العقوبة بالمال؟
مما ال شك فيه أن اإلمام مالكا لم تخف عليه األدلة من السنة مما يفيد
جواز العقوبة المالية على الجاني ،وهو من هو في إمامته في الحديث والفقه،

وكذلك لم تخف عليه أفعال الصحابة وأقوالهم في المسألة ،ال سيما ما نقل عن
 -1سورة النحل ،اآلية.126 :

 -2مسند اإلمام أحمد  ،560/34رقم الحديث  ،21082سنن الدارقطني .423/3
 -3صحيح مسلم  ،1986/4رقم الحديث .2564
 -4صحيح مسلم  ،122/1رقم الحديث .137
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أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ لكون اإلمام مالك عرف عنه شدة تمسكه
واتباعه الجتهادات عمر وفتاواهَ ،فلِ َم لَ ْم يأخذ اإلمام مالك بتلك النصوص من
السنة ،وتلك اآلثار عن الصحابة ،وهو أشد األئمة اتباعا لألثر؟.
والجواب عن هذا التساؤل يلخص في اآلتي:
 -1تعارض النصوص واآلثار بحسب الظاهر للمجتهد بين جواز العقوبة

المالية ،وبين حرمة مال المسلم ومنع التعدي عليه بأي حال من األحوال.

 -2رأى اإلمام مالك أن ما ورد عن النبي  مما يفيد جواز العقوبة

بالمال منسوخ ،قال ابن رشد( :والعقوبات في األموال أمر كان في أول

اإلسالم ،ثم نسخ ذلك كله باإلجماع ،على أن ذلك ال يجب ،وعادت
العقوبات في األبدان) .1قال ابن عبد البر معلال عدم أخذ مالك بتضعيف
القيمة في ناقة المزني( :وهذا عند العلماء الذين يصححون هذا الحديث

منسوخ بما يتلون من كتاب اهلل تعالى وسنة رسول اهلل  المجتمع عليها).2

 -3ما روي عن عمر في العقوبة بالمال وتضعيفها ،كما في ناقة

المزني رآه مالك من اجتهاد عمر ،أو أنه فعل عمر لم يوافقه فيه .قال
ط ْرُح ُع َم َر لَهُ ِفي ْاأل َْر ِ
اد ِم ْنهُ -
اق اللََّب ُنَ ،و َ
اجتِهَ ٌ
(وَال ُي َر ُ
ض ْ
الشيخ عليشَ :
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ام).3
َرض َي اللهُ َع ْنهُ -لَ ْم ُي َواف ْقهُ َعلَ ْيه ْاإل َم ُ
 -1البيان والتحصيل .320/9
 -2االستذكار .210/7

 -3منح الجليل .533/4
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 -4لعل اإلمام مالكا لم يعمل بفتوى عمر؛ ألن الحديث لم يثبت عنده،

وان رواه في الموطأ لكونه مخالفا لظاهر القرآن .قال ابن عبد البر( :أدخل
مالك هذا الحديث في كتابه (الموطأ) وهو حديث لم يتواطأ عليه وال قال به

أحد من الفقهاء ،وال أرى العمل به ،وانما تركوه -واهلل أعلم -لظاهر القرآن

والسنة المجتمع عليها).1

 -5ما ورد من السنة من جواز العقوبة بالمال لم تثبت عند اإلمام

مالك؛ لكونها أحاديث آحاد معارضة بظاهر القرآن ،ولم يجر العمل بها عند

أهل المدينة ،الذي يعتبر أصال عند مالك؛ لكونها مقر سكنى الرسول 
وسنته ظاهرة فيها ،فلما رأى اإلمام مالك عمل أهل المدينة؛ بخالف ذلك دل

على أن السنة لم تثبت في وجوب العقوبة بالمال .قال ابن عبد البر( :قال
يحيى سمعت مالكا يقول :وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة،
ولكن مضى أمر الناس عندنا ،على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو

الدابة يوم يأخذها) .2قال ابن وهب ( :قال مالك :ليس األمر عندنا على

هذا ،ولكن له قيمته)ا.3

 -6لعل منع مالك إجازة العقوبة بالمال مرجعه فساد الزمان ،وتغير
أحوال الناس ،فلم يعد الحكام واألمراء والقضاة كما كانوا في أول اإلسالم،
 -1االستذكار.209/7

 -2الموطأ .ينظر المنتقى للباجي  ،64/6النوادر والزيادات .454/14
 -3االستذكار .211/7
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ووالت األمور في عهد الصحابة يمنعهم دينهم وتقواهم واتباعهم لسنة نبيهم

من التعدي على الباعة والتجار ،وهم أبعد الناس عن الظلم وأبعد الناس

على الجور ،فما عاقبوا من غاش وجان أو متعد في أسواق المسلمين ،فال

شك أنه مستحق للعقوبة وأهل للجزاء ،ولكن لما فسد الناس وضعفت الديانة،
وفشا الجور من الحكام ووالت األمر خشي مالك -رضي اهلل عنه -أن يتخذ
الظلمة القول بالعقوبة بالمال متكأ ومستندا لسلب الناس أموالهم ،والتعدي

على أرزاقهم ،فيقع يذلك فساد كبير وشر مستطير ،وخشية مالك هذه

نلحظها في جوابه ( :وقد سئل عن إفراغ صاحب السوق اللبن إذا مزج

بماء ،وانها به متاع أصحاب السوق إذا خالفوا أمره ،فقال مالك :ال يحل

ذلك ،وال يبغي أن ينهب مال أحد ،وال يحل ذلك في اإلسالم ،وال يحل ذنب
نفسا وأرى أن يضرب من
من الذنوب مال اإلنسان ،ما يحل ماله ،وان قتل ً
أنهب ومن انتهب) .1ولعل ما يدل على أن مالكا يرى أن الزمن الذي ورد
فيه جواز العقوبة بالمال قد تغير ما يؤكده نقل غير واحد من علماء

المالكية( :أن العقوبات في األموال أمر كان في أول اإلسالم). 2

المطلب الثاني :هل التزم المذهب المالكي بمنع العقوبة المالية؟
بعد بيان وبسط أدلة المالكية بعدم جواز الغرامة والعقوبة بالمال ،وبيان
حججهم في عدم العمل بما ورد من نصوص السنة وأقوال الصحابة وفتاواهم
 -1ديوان األحكام البن سهل  ،600البيان والتحصيل .953/9
 -2البيان والتحصيل .297/16
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في المسألة يبقى سؤال في غاية األهمية وهو هل التزم اإلمام مالك وفقهاء

المذهب من بعده بمنع الغرامة بالمال ؟.

والجواب على هذا السؤال :أن الناظر إلى المسائل المبنية على
العقوبات المالية بحسب الظاهر ودون إعمال فكر وتدبر في مدلوالت

المسائل في كتب المذهب المالكي يمكنه القول :إن اإلمام مالكا وفقهاء
المذهب لم يلتزموا بها ،فالمسائل المبنية على العقوبة المالية ،أو ما يرجع

إلى المال أكثر من أن تحصى.

ولم يقتصر القول على جواز الغرامة المالية على اإلمام؛ بل بنى كثير
من فقهاء المذهب فتاواهم وآراءهم على جواز ذلكَ ،فلِ َم خالف اإلمام أصله؟
ولم أجاز ما رأى منعه؟ وكيف يقول إن الغرامة وتضعيف القيمة ال تصح
بحال مهما كان جرم الجاني حتى لو قتل نفسا ظلما وعدوانا ،ال يمس ماله
وال يقرب؟ فكيف نفسر عشرات المسائل عنده ،ومآت منها عند فقهاء

المذهب كلها تدل على جواز الغرامة المالية؟

والحقيقة أن اإلمام لم يخالف أصله ،ولم يتردد في حكمه ،بل التزم

بمنع الغرامة المالية ،وفي الوقت نفسه أجازها ،وهذا بحسب الظاهر تناقض

يؤدي إلى المحال ،فال يكون الشيء جائ از ومحرما في الوقت نفسه ،وال

يكون مباحا وممنوعا ،لكن اإلمام مالكا -رضي اهلل عنه -لم يكن في فتواه

تناقض ألنه نظر إلى الغرامة والعقوبة المالية باعتبارين اثنين وهما:
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العقوبة بالمال ،والعقوبة في المال:
بين األمرين بون شاسع.

فالنوع األول :العقوبة بالمال تعني :أخذ قيمة من المال من الغاش ،أو

الجاني ،أو المتعدي ،أو أخذ بضاعته ،أو بيته ،أو سيارته ،تأديبا له وعقوبة
على جرمه .فهذا النوع لم يختلف قول مالك في منعه ،واعتباره من المال

الذي حرم اهلل أخذه إال عن طيب نفس ،وما ورد من نصوص في إجازته
محمول على أن ذلك كان جائ از أول اإلسالم ،ثم نسخ ،وهذا النوع هو الذي
رآه مخالفا لعمل أهل المدينة .قال يحيى( :سمعت مالكا يقول :وليس على

هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ،ولكن مضى أمر الناس عندنا على

أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير ،أو الدابة يوم يأخذها).1

والنوع الثاني :العقوبة في المال ،وهو ما تحمل عليه كل المسائل
المنقولة عن اإلمام ،وعن فقهاء المذهب من جواز العقوبة في المال .والفرق

بين العقوبة بالمال والعقوبة في المال :أن األول فيه فرض غرامة زائدة عن

محل الفعل الذي وقعت فيه الجناية؛ بمعنى :معاقبة الغاش ببيع سلعة من
السلع أن يدفع غرامة أزيد من قيمة السلعة نكاال له وعقوبة ،وهذا يؤدي إلى

طمع الحكام واألمراء في أموال الرعية ،فكل من خالفهم في شيء ،أو
عارضهم في أمر فرضوا عليه غرامة مالية على وجه الغصب واالنتهاب،

وهذا باب فساد عظيم كره اإلمام أن يؤتى المسلمون من قبله ،أما العقوبة
 -1الموطأ .ينظر المنتقى للباجي .64/6
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في المال :فتكون فقط بإتالف ذلك الشيء المغشوش ،أو تلك العين التي

وقعت المخالفة فيها ،إما بمصادرتها منه واعطائها للمساكين والفقراء ،أو

بإعدامها مثل :طرح اللبن المغشوش ،وتمزيق الثياب والمالحف المغشوشة

الصنع والجودة والنوع ،واراقة الخمر وطرحه إذا تولى المسلم بيعه ،وهدم
البيت إذا اتخذ مصنعا للخمر ،وغير ذلك مما سيأتي بيانه .فهذا النوع هو

ما أجازه اإلمام.
المطلب الثالث :دراسة تطبيقية :المسائل التي أجاز المالكية فيها

الغرامة والعقوبة في المال.

 عقوبة بائع اللبن والحليب المغشوش.1من قام ببيع حليب مغشوش ،أو سمن ،أو عسل مغشوش فلم يختلف

قول مالك في معاقبته وذلك بمصادرة هذا الحليب ونزعه منه واعطائه للفقراء
والمحتاجين إن كان سائغا شربه ،ولم يفرق اإلمام مالك في التصدق باللبن

المغشوش بين القليل والكثير .قال الباجي في المنتقى( :وقد قال مالك فيمن
غش لبنا ،أو زعفرانا ،أو مسكا :اليهراق وليتصدق به ،ولم يخص قليال وال

كثيرا) .2ومنع ابن القاسم التصدق بالكثير من اللبن ،ورأي أن يؤدب البائع
بالضرب واإلخراج من السوق.

 -1ينظر النوادر والزيادات  ،274/6ديوان األحكام البن سهل .601
 -2المنتقى ،65/6
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قال مالك في رسم األقضية الثاني من سماع أشهب( :وأرى أن يضرب

من أنهب أو انتهب وأرى أن يتصدق بذلك على المساكين أدبا له). 1

قال ابن رشد( :وسواء على مذهبه كان ذلك يسي ار أو كثيرا؛ ألنه ساوى
في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك ،والمسك قليله كثير ،وخالفه ابن

القاسم ،فلم ير أن يتصدق من ذلك إال بما كان يسي ار وذلك إذا كان هو

الذي غشه).2

واختلف العلماء في حكم طرح اللبن المغشوش واراقته؛ فمن العلماء من

نقل عن مالك عدم الجواز ،ومنهم من نقل عنه جواز طرحه ،كما روي عن
عمر بن الخطاب من طرحه اللبن المغشوش لكن المشهور من مذهب

مالك ،والذي تضافرت بنقله معظم الروايات هو المنع .قال مالك -وقد

سئل عن اللبن المغشوش( :-ال يهراق .ورأى أن يتصدق به على المساكين
بغير ثمن إذا كان هو الذي غشه).3

ويجوز قياسا على قول مالك مصادرة ما في حكم اللبن من كل سلعة
غذائية غش فيها بائعها واعطاؤها للمحتاجين والمساكين نكاال بالغاش،

وزجر له حتى ال يعود لمثل فعله.
ا
 -1البيان والتحصيل 319/9

 -2البيان والتحصيل .319/9

 -3األحكام الصغرى البن سهل.601
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الخبز المغشوش والناقص:1

من باع خب از ناقصا في وزنه ،أو مغشوشا في صنعته ونوعه فإن مالكا

أجاز معاقبة صاحبه بكسر خبزه ،وتفريقه على الفقراء والمساكين ،نكاال به
وتأديبا؛ حتى يرتدع وينزجر غيره ،وهل يقتصر إعطاء الخبز للفقراء ونزعه

ممن غشه على القليل ،أو ينزع منه قليال كان الخبز أو كثيرا؟ يجري
الخالف في ذلك كما في اللبن المغشوش؛ حيث أجاز مالك التصدق به

على الفقراء قوال واحد إذا كان قليال ،واختلف النقل عنه في التصدق

بالكثير ،واقتصر ابن القاسم على الجواز في القليل دون الكثير .ويقاس على

الخبز كل ما في معناه من جميع أنواع الحلويات والمعجنات من جواز
نزعها من الغاش والتصدق بها على الفقراء والمساكين عقوبة له وتأديبا

وردعا لغيره.

الغش في الزعفران والمسك والروائح:
يعاقب الغاش في الزعفران ،وما في معناه من مسك وسائر الروائح

بالتصدق به وتوزيعه على الفقراء ،تعزي ار وتأديبا للغاش ،كما هو الشأن فيمن
غش اللبن والخبز.

 -1ينظر النوادر والزيادات  ،274/6المنتقى  ،65/6الجامع لمسائل المدونة.12
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قال ابن سهل في ديوان األحكام الكبرى( :قيل لمالك :فالزعفران

والمسك أتراه مثله؟ فقال :ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه فهو

كاللبن).1

وقال مالك -كما نقل عنه ابن أبي زيد في النوادر( :-وما غش من

لبن أو غيره ،فال يراق وليتصدق به ،وكذلك الزعفران والمسك).2

وهل يحرق الزعفران المغشوش قياسا على طرح واراقة اللبن المغشوش؟

لم أقف فيما اطلعت عليه من كتب المالكية على نص في ذلك ،وان كان
الظاهر جواز حرق اليسير على المشهور من قول مالك في طرح اللبن

القليل ،والكثير على خالف المشهور ،وال يحرق إال القليل من الزعفران

المغشوش عند ابن القاسم قياسا على قوله في طرح القليل من اللبن

المغشوش .وهذا لم أقف عليه منصوصا ،لكن الظاهر قياسه على اللبن،
يدل على ذلك قول مالك بأال فرق بين اللبن المغشوش والزعفران المغشوش.

قال ابن سهل في ديوان األحكام الكبرى( :قيل لمالك :فالزعفران والمسك

أتراه مثله؟ فقال :ما أشبهه بذلك إذا كان هو الذي غشه فهو كاللبن).3
 -1ديوان األحكام الكبرى البن سهل :صفحة  .601البيان والتحصيل .319/9

 -2النوادر والزيادات  ،274/6البيان والتحصيل  .319/9الذخيرة  ،86/5المختصر الفقهي
.425/5

 -3ديوان األحكام الكبرى البن سهل :صفحة  .601البيان والتحصيل .319/9
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الغش في صناعة المنسوجات واأللبسة:

من غش في المالبس والمنسوجات من حيث سوء الصناعة؛ بأن كانت

الخياطة غير محكة رديئة النسج يسهل تمزقها واتالفها ،أو من حيث جودة

الثياب؛ بأن باعها على أنها قطن ،فتبين أنها كتان ،أو اعترى المبيع أي
نوع من أنواع الغش المؤثر ،الذي لو علمه المشتري لعدل عن الشراء ،فمن

وجد من أمثال هؤالء الباعة في األسواق والدكاكين فإنه يخرج من السوق

ويؤدب بالضرب والحبس ،فإن لم يرتدع فللوالي ،أو الحاكم ،أو القاضي ،أو

الحرس البلدي اتخاذ العقوبة التي تردعه ومنها:

 -مصادرة تلك الثياب المغشوشة ،واعطاؤها للمساكين والمحتاجين.

 تقطع الثياب الكبيرة مثل المالحف 1والشراشف والجالليب إلى قطعصغيرة وتعطى للمساكين.

 تصادر الثياب ،ويجري التخلص منها بحرقها.واألمر بتقطيع الثياب المغشوشة ،أو حرقها أفتى به عدد من كبار

علماء المالكية المتقدمين منهم :ابن القطان ،وابن عتاب ،وارتضاه ابن سهل.
قال في ديوان األحكام( :كان ابن القطان قد أفتي قبل ذلك في المالحف

الرديئة النسج باإلحراق بالنار ،وأفتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقًا واعطائها
1
وق سائِر الِّلباس المخصص البن سيده  388/1لحف:
المالَءة والِّلحاف  -اللِّباس الَِّذي فَ َ
 ُاللِّحاف و ِ
ق َسائِ ِر اللَِّب ِ
اس ِم ْن ِدثار ا ْلَب ْرِد َوَن ْح ِوِه؛ َو ُك ُّل َش ْي ٍء
ف وال ِملْ َحفَة :اللِّباس الَِّذي فَ ْو َ
الملْ َح ُ
َ
تغطَّيت بِ ِه فَقَِد ا ْلتَ َح ْف ُ ِ ِّ
اس ُم َما ُي ْلتَحف بِه ِ.لسان العرب مادة لحف.
ت بِه .والل َحافْ :
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يقوم في المالحف
إلى المساكين إذا تقدم إلى المستعملين فلم ينتهوا ،وكان ّ
سعتها وخفة نسجها سريعة البلى لذلك ،قصيرة مدة االنتفاع بها).1
حرق البيت أو المحل الذي يصنع فيه الخمر أو المكان الذي يتخذ

للبغاء والفساد:

من اتخذ بيتا ،أو مصنعا يصنع فيه الخمر ويبيعه ،أو اتخذ منزال يأوي
إليه المفسدون ال بد أن تضاعف عليه العقوبة وينكل به،؛ ألن إفساده ال

يقتصر على نفسه ،بل يتعداه إلى إشاعته بين أبناء المجتمع ،وصار أداة
لنشر الفساد والبغي بين أبناء األمة ،لذلك رأى كثير من العلماء تحريق

البيوت التي تصنع فيها الخمر ،أو تباع بها ،وكذلك أوكار الفساد والبغي،
وليس في هذا الفعل خروج عن المقاصد العامة للشريعة من وجوب حفظ

الدين والنسل والعقل والمال ،وقد اختلفت الرواية عن مالك في تحريق

البيوت التي تتخذ لبيع الخمر؛ فروي عنه المنع والجواز ،وجه المنع:

األصول العامة في منع العقوبة بالحرق ،ووجه الجواز :فعل عمر بن
تَ :و َج َد ُع َم ُر ِفي
ص ِفَّيةَ قَالَ ْ
الخطاب؛ فقد روى عبد الرزاق في مصنفه َع ْن َ
ِ ِ ٍ
ِ
الَ « :ما
ق َب ْيتَهَُ ،وقَ َ
ان َجلَ َدهُ ِفي اْل َخ ْم ِر فَ َح َّر َ
َب ْيت َرُج ٍل م ْن ثَقيف َخ ْم ًراَ ،وقَ ْد َك َ
ق».2
الُ :رَوْي ِش ٌد قَ َ
ك؟» قَ َ
اس ُم ُ
ت فُ َوْي ِس ٌ
الَ« :ب ْل أ َْن َ
ْ
 -1ديوان األحكام الكبرى .600

 -2مصنف عبد الرزاق  ،76/6رقم الحديث .10051
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وفي البيان والتحصيل( :وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه

الخمر يبيعها؟ فقال :ال .قال محمد بن رشد :إنما وقع السؤال عن هذا لما
جاء من أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رجل من ثقيف يقال له :رويشد

الثقفي ،كان يبيع الخمر ،ووجد في بيته خمرا ،فقال له :أنت فويسق ،ولست
رويشدا ،فقوله في الرواية :إنه ال يحرق بيته هو المعلوم من مذهبه؛ ألنه ال
يرى العقوبة في األموال إنما يراها في األبدان ،وقد حكى ابن لبابة عن
يحيى بن يحيى أنه قال :أرى أن يحرق بيت الخمار واحتج بحديث عمر بن

الخطاب في حرقه بيت رويشد الثقفي؛ لبيعه الخمر فيه ،وقد حكى يحيى بن
يحيى عن بعض أصحابه أن مالكا كان يستحب حرق بيت المسلم الذي

يبيع الخمر).1

قال ابن أبي زيد في النواد والزيادات :قال ابن حبيب( :ينبغي لإلمام

أن يشهر العقوبة في الخمر ويشدد فيه .وقد أحرق عمر بيت رويشد الثقفي،

وكان حانوتاً للخمر ،وقد كان نهاه قبل ذلك وتقدم إليه .قال :وينبغي لإلمام
أن يهدم معاصر المسلمين ،يريد التي يعصر فيها العنب ،وقد فعله عمر بن
عبد العزيز بالشام .قال :وال يهدم معاصر النصارى ،ولكن يتقدم عليهم أن

ال يعصر فيها أحد من المسلمين ،وال يبيعوا الخمر من مسلم ،وال يظهروها
في جماعة المسلمين ،فمن فعل عاقبة .وقد نهي عمر النصارى أن يدخلوا

 -1البيان والتحصيل .297/16
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الخمر فسطاط المسلمين وجماعتهم ،وأمرهم أن يجعلوا خمرهم خارجاً من
الفسطاط ،ونهى أن ينقلوها من قرية إلي قرية).1

وال يحرق بيت النصراني الذي يبيع الخمر إال إذا باعه للمسلمين ونهي
فلم ينته .نقل ذلك يحيى بن يحيى عن مالك قال( :فالنصراني يبيع الخمر
من المسلمين ،قال :إذا تقدم إليه فلم ينته فأرى أن يحرق عليه بالنار ،واحتج

بفعل عمر بن الخطاب).2

حكم أجرة المسلم التي استحقها على فعل محرم كبيع الخمور ورعي

الخنازير:

أجرة المسلم نفسه من النصراني أو اليهودي تنقسم إلى أربعة أقسام:3
أ -جائزة :وهي أن يعمل المسلم عمال للكافر ،والمسلم في مصنعه ،أو
دكانه ،وليس للكافر عليه سبيل ،بل العالقة بينهما عالقة عقد عمل فقط.
ب -مكروهة :وهي أن يستبد الكافر بجميع عمل المسلم من غير أن
تكون له والية عليه ،كأن يعمل معه مقارضا أو مساقيا.
 -1النوادر والزيادات  ،300/14البيان والتحصيل  ،297/16المختصر الفقهي ،300/8
مواهب الجليل  ،436/5منح الجليل .528/7

 -2البيان والتحصيل .297/16
 -3البيان والتحصيل .154/5
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ج -محظورة :وهي أن يؤجر نفسه منه في عمل يكون فيه تحت يده،

كأجير الخدمة في بيته واجارة المرأة نفسها منه؛ لترضع له ابنه في بيته ،وما

أشبه ذلك ،فهذه تفسخ إن عثر عليها ،فإن فاتت مضت ،وكانت له األجرة.

د -محرمة :وهي أن يؤجر نفسه منه؛ لما ال يحل من عمل الخمر ،أو
رعي الخنازير وما أشبه ذلك ،وهذا النوع هو المراد معرفة حكمه عند فقهاء
المالكية؛ لما فيه من إذالل للمسلم ،واهلل كرمه ورفع من شأنه ومنزلته ،فال
ينبغي له أن يذلها ويجعل نفسه تحت إمرة وسلطان كافر يسخره في عمل ما
يغضب اهلل ورسوله ،كبيع الخمور ،ورعي الخنازير ،وتنظيف الكنائس،

وصناعة الصلبان ،وغير ذلك من كل عمل فيه غضب من اهلل ،وذل

وانكسار للمسلم ،الذي كرمه اهلل باإلسالم ،ورفع شأنه باإليمان .قال تعالى:
ت لِ َّلن ِ
اس﴾.1
﴿ ُك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ولكن لو أجر المسلم نفسه لكافر في عمل من األعمال -التي سبق
ذكرها -واستحق األجرة فهل الحاكم ،أو القاضي ،أو المسؤول يم ّكنه من
أخذ تلك األجرة ،أو تترك تلك األجرة للكافر ،أو تؤخذ ويتصدق بها على
وجه العقاب والتأديب للمسلم الذي مكن الكافر من رقبته فيما يغضب اهلل.

قال ابن القاسم في المدونة( :وأنا أرى أن تؤخذ اإلجارة من النصراني،

فيتصدق بها على المساكين وال يعطاها هذا المسلم أدبا لهذا المسلم ،وألن

اإلجارة أيضا ال تحل لهذا المسلم إذا كانت إجارته من رعي الخنازير ،فأرى
 -1آل عمران ،اآلية .110
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أن يضرب هذا المسلم أدبا له فيما صنع من رعيه الخنازير ورضاه باألجر

من رعيه الخنازير ،إال أن يكون ممن يعذر بالجهالة ،فيكف عنه في
الضرب ،وال يعطى من هذه اإلجارة شيئا ،ويتصدق باألجرة على المساكين،

وال تترك األجرة للنصراني ،مثل قول مالك في الخمر).1
الجناية الفاحشة على الرقيق والمملوكين:

أوصى اإلسالم بالمملوكين والعبيد خيرا ،وأمر باإلحسان إليهم ،والبر

بهم ،والشفقة عليهم ،وحذر من ظلمهم والتطاول عليهم .قال ( :إِ ْخ َو ُان ُك ْم
َخولُ ُكم ،جعلَهم اللَّه تَ ْح َ ِ
ط ِع ْمهُ ِم َّما
ت َيِد ِهَ ،فْلُي ْ
ان أ ُ
َخوهُ تَ ْح َ
َ ْ َ َ ُُ ُ
ت أ َْيدي ُك ْم ،فَ َم ْن َك َ
2
ِ
ِ
ِ
وه ْم» .
وه ْم فَأَع ُين ُ
وه ْم َما َي ْغلُبهُ ْم ،فَِإ ْن َكلَّ ْفتُ ُم ُ
َي ْأ ُك ُلَ ،وْلُيْلبِ ْسهُ م َّما َيْل َب ُسَ ،والَ تُ َكلِّفُ ُ
ولكن من ظلم عبده ،وضربه حتى أدخل عليه عاهة ،أو أتلف له عضوا،

أو كسر له أسنانا ،أو حرق جزءا منه بالنار ،فإن ذلك العبد ،وتلك األمة تعتق
عليه ،وتخرج من ملكه قه ار له ،ونكاال به وعقوبة على فعله ،وال شك أن العتق

عليه هو عقوبة في المال ،فالرقيق والعبيد من سائر األموال فعتقه عليه إخراج

للمال عن ملكه وتصرفه ،وتلك ال شك عقوبة وغرامة مالية .وأصل ذلك قوله
َ «:م ْن َمثَّ َل بِ َعْبِد ِه فَهُ َو ُحرَ ،و ُه َو َم ْولَى اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه».3
 -1المدونة .437/3

 -2صحيح البخاري  ،15/1رقم الحديث .30:
3

 -المستدرك على الصحيحين  ،409/4رقم الحديث .8102
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ِ
َّ
 وما روي َع ِن ْاب ِن ُع َم َر َ -رض َي اللهُ« َم ْن َمثَّ َل بِ َع ْبِد ِه فَهُ َو ُحرَ ،و ُه َو َم ْولَى

ال َر ُسو ُل اللَّ ِه :
الَ :ق َ
َع ْنهُ -قَ َ
ِِ 1
اللَّ ِه َوَر ُسوله»

 وما في الموطأ أن مالكا بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه-أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها).2

وفي المدونة :سأل سحنون ابن القاسم قال( :قلت :أرأيت من مثل
بعبده أيعتق عليه في قول مالك؟ قال :نعم ،قلت :فإن قطع أنملة من

أصبعه أهي ُمثلة في قول مالك؟ قال :نعم ،إذا تعمد ذلك .قلت :أرأيت إن
أحرقه بالنار عمدا ،أو أحرق من جسده ،أيكون هذا ُمثلة في قول مالك؟
قال :نعم ،إذا كان على وجه العذاب له ،واذا كواه بالنار لمرض يكون
بالعبد ،أو يكون أراد بذلك عالج العبد فال شيء عليه ،وال يعتق العبد بهذا.

قلت :أرأيت إن قلع أسنان عبيده أتراه ُمثلة؟ قال مالك :أرى أن يعتقوا إذا
كان على وجه العذاب).3
 -1المسدرك على الصحيحين  ،409/4رقم الحديث  ،8102قال الباجي في المنتقى .ولم أره
من وجه صحيح المنتقى .269/6

 -2الموطأ .ينظر المنتقى للباجي .269/6
 -3المدونة .445/2
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الخاتمة:

الغرامة المالية على قدر أهميتها وخطرها؛ فإنها من المسائل الشائكة

التي تعتريها المحاذير من كافة الجوانب؛ فالقول بجوازها على اإلطالق

استنادا لما في الداللة على جوازها من أدلة يؤدي ذلك إلى إطالق أيدي
الظلمة والفاسدين من الحكام والمسؤولين على أموال التجار والصناع

والحرفيين ،وكل من يمتهن البيع والشراء واإلنتاج؛ فيؤدي ذلك إلى الفساد
والظلم والرشى ،ويدفع التجار والصناع والمزارعين لدفع الرشى للظلمة حتى

يكفوا شرهم عنهم ،ويدفعوا ظلمهم عليهم؛ فيكونان شريكين في الجريمة

واللعن فتنتزع البركة من األسواق ،ويعم الفساد البالد والعباد.

كما أن القول بمنع الغرامة المالية على اإلطالق يؤدي إلى انتشار

الغش ،وتزييف البضائع وسوء الصنائع ،وانتشار الخداع والغبن من التجار
والصناع والفالحين؛ لعدم خوفهم من العقاب ،وليقينهم أن الغش ينطلي على

العامة والدهماء دون حسيب وال رقيب.

وبين هذين المحذورين جاء مذهب اإلمام مالك وسطا بين المذهبين،
وعدال بين القولين؛ فأعمل نصوص الجواز في محالها بضوابطها ،وأعمل

نصوص المنع في مواطنها؛ فرأى أن أدلة القول بالغرامة مقيدة بما ال
يتعارض مع حرمة مال المسلم ،فال يعاقب بفرض عقوبة مالية يدفعها جراء
غشه وخداعه ورأى أن العقوبة أوال تكون بالحبس ،أو الضرب ،فإن لم

يرتدع عوقب في ماله الذي غش فيه بنزعه منه واعطائه للفقراء والمسكين،
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أو بطرحه ،كما في اللبن المغشوش ،أو بحرقه وتمزيقه ،كما في المالحف
المغشوشة ،أو بهدم الدور ،كما في البيوت المتخذة لصناعة الخمر ،أو ما
تكون مأوى للفاسدين والمفسدين ،أو بالعتق ،كما في الرقيق والعبيد المعتدى

عليهم ،بما يذهب منافع أعضائهم ،أو يشينها وكل هذه العقوبات إذا تأملنا

فيها وجدناها عقوبات ال تعود للعقوبة بالمال ،وانما تعود للعقوبة في المال

وبين الحالين بون شاسع؛ فالعقوبة في المال تكون في الشيء المغشوش

نفسه ،وال يتعداه إلى مال آخر للغاش ،لكي ال يكون ذريعة للظلمة من

التشفي منه ،وتجاوز العقوبة .وما رواه مالك وغيره من تضعيف العقوبة،
كما وقع من تضعيف عمر لثمن الناقة للمزني؛ فقد رآه مالك معارضا

لظاهر القرآن ،واجتهادا خاصا من عمر لم يوافقه مالك عليه.
فهرس المصادر والمراجع:

ِِ ِ ِ ِ
 إكمال المعلمَ ،شرح ِِ
الم ْعلِِم
ُْ َ
كما ُل ُ
الم َس َّمى إ َ
صحيح ُم ْسلم للقَاضى ع َياض ُ
بفَ َوائِِد ُم ْسلِم المؤلف :عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي
يحيى إِسم ِ
اعيل:
السبتي ،أبو الفضل (المتوفى544 :هـ) .ت :الدكتور ْ َ
َْ
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر.ط1419 ،1هـ1998 -م.
 -اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن

البستي (المتوفى:
حبان بن معاذ بن َم ْع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
354هـ) .ترتيب :األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى:
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739هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط .الناشر:

مؤسسة الرسالة ،بيروت :الطبعة :األولى1408 ،هـ1988 -م.

 االستذكار :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بنعاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :هـ) ت :سالم محمد عطا ،محمد

علي معوض :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى1421 ،ه–

.2000

 -البيان والتحصيل :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى:

520هـ) ت :د محمد حجي وآخرين :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت –

لبنان .الطبعة :الثانية1408 ،ه1988 -م.

 التبصرة :علي بن محمد الربعي ،أبو الحسن ،المعروف باللخمي(المتوفى478 :هـ) .دراسة ت :الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب :و ازرة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر1432 ،ه2011-م.

 التعريفات :علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:816هـ) ت :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر :دار

الكتب العلمية بيروت –لبنان 1403ه1983-م.

 -الذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى684 :هـ) :دار الغرب اإلسالمي-

بيروت .الطبعة :األولى1994 ،م.
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 -الصحاح :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:

393هـ) ت :أحمد عبد الغفور عطار :دار العلم للماليين –
بيروت.الطبعة :الرابعة 1407ه1987 -م.

 المختصر :ابن عرفة :محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسيالمالكي ،أبو عبد اهلل (المتوفى803 :هـ) :د .حافظ عبد الرحمن محمد

خير :مؤسسة خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية .الطبعة :األولى،
1435هـ2014-م.

 المخصص أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هـ):خليل إبراهم جفال :دار إحياء التراث العربي – بيروت .الطبعة :األولى،

1417هـ1996 -م.

 -المدونة :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى:

179هـ) .الناشر :دار الكتب العلمية :الطبعة :األولى1415 ،هـ-
1994م.

 -المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن

محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
المعروف بابن البيع (المتوفى405 :هـ) ت :مصطفى عبد القادر عطا:

دار الكتب العلمية – بيروت .الطبعة :األولى1411 ،ه– 1990م.

 المعجم األوسط للطبراني :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخميالشامي ،أبو القاسم الطبراني (المتوفى360 :هـ) .ت :طارق بن عوض

اهلل بن محمد ،عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين – القاهرة.
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 -المنتقى للباجي :أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث

التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتوفى474 :هـ) :مطبعة السعادة -

بجوار محافظة مصر الطبعة :األولى1332 ،هـ.

 -الموطأ :ينظر التمهيد :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد

البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى463 :هـ) ت :مصطفى بن

أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري :و ازرة عموم األوقاف والشؤون

اإلسالمية – المغرب1387 :ه.

 النوادر والزيادات :أبو محمد عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي،القيرواني ،المالكي (المتوفى386 :هـ) الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
بيروت .الطبعة :األولى1999 ،م.

 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام .المؤلف :إبراهيم بنعلي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري (المتوفى799 :هـ):
مكتبة الكليات األزهرية1406 ،هـ1986-م.

 -تهذيب اللغة :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (المتوفى:

370هـ) ت :محمد عوض مرعب :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

الطبعة :األولى2001 ،م.

 ديوان األحكام الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير الحكام.عيسى بن سهل بن عبد اهلل األسدي الجياني القرطبي الغرناطي أبو

َص َبغ (المتوفى486 :هـ) .ت :يحيي مراد :دار الحديث ،القاهرة -
األ ْ
جمهورية مصر العربية1428 :هـ2007-م.
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 روضة المستبين في شرح كتاب التلقين :أبو محمد ،وأبو فارس ،عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة

(المتوفى 673 :هـ) ت :عبد اللطيف زكاغ ،الناشر :دار ابن
حزم1431هـ2010 -م.

 سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بنشداد بن عمرو األزدي ،ت :محمد محيي الدين عبد الحميد :المكتبة

العصرية ،صيدا  -بيروت .

 سنن الدارقطني :أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعودابن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :هـ) ت :شعيب

االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم:

مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان .الطبعة :األولى1424 ،هـ2004 -م.

 سنن النسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،النسائي (المتوفى303 :هـ) ت :عبد الفتاح أبو غدة :مكتب المطبوعات
اإلسالمية – حلب.الطبعة :الثانية1406 ،ه :1986 -أبو عبد الرحمن

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (المتوفى303 :هـ) ت:
عبد الفتاح أبو غدة :مكتب المطبوعات اإلسالمية  -حلبط :الثانية،

1406خه– 1986م.

 شرح صحيح البخاري :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك (المتوفى449 :هـ) ت :أبو تميم ياسر بن إبراهيم :مكتبة الرشد -
السعودية ،الرياض .الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م.
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 صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي .ت:محمد زهير بن ناصر الناصر :دار طوق النجاة ترقيم محمد فؤاد عبد

الباقي) الطبعة :األولى1422 ،هـ..

 صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى:261هـ) ت :محمد فؤاد عبد الباقي :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :أبو محمد جالل الدين عبداهلل بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي .ت :أ .د .حميد

بن محمد لحمر :دار الغرب اإلسالمي ،بيروت – لبنان .ط :األولى،
1423هـ2003-م.

 لسان العرب :محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابنمنظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (المتوفى711 :هـ) :دار صادر –

بيروت :الطبعة :الثالثة 1414هـ.

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بنسليمان الهيثمي (المتوفى807 :هـ) ت :حسام الدين القدسي :مكتبة

القدسي ،القاهرة :عام النشر1414 :هـ1994 ،م.

 مسند اإلمام أحمد :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بنأسد الشيباني (المتوفى241 :هـ) .ت :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،

وآخرون .إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن التركي : ،مؤسسة الرسالة.
الطبعة :األولى1421 ،ه2001 -م.
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 -مسند الشافعي :أبو عبد اهلل محمد بن إدريس (المتوفى204 :هـ) .رتبه:

سنجر بن عبد اهلل الجاولي ،أبو سعيد ،علم الدين (المتوفى745 :هـ).

حقق نصوصه ،وخرج أحاديثه ،وعلق عليه :ماهر ياسين فحل :شركة
غراس للنشر والتوزيع ،الكويت .الطبعة :األولى1425 ،ه2004 -م.

 مصنف عبد الرزاق :أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرياليماني الصنعاني (المتوفى211 :هـ) ت :حبيب الرحمن األعظمي:

المجلس العلمي -الهند .الطبعة :الثانية1403 ،ه.

 مقاييس اللغة :أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين(المتوفى395 :هـ) ،ت :عبد السالم محمد هارون .الناشر :دار
الفكر.عام النشر1399 :هـ1979 -م.

 منح الجليل :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد اهلل المالكي(المتوفى1299 :هـ) :دار الفكر  -بيروت .الطبعة :بدون طبعة .تاريخ

النشر1409 :هـ1989-م.

 مواهب الجليل :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمنالطرابلسي المعروف بالحطاب المالكي (المتوفى954 :هـ) :دار الفكر.

الطبعة :الثالثة1412 ،هـ1992 -م.
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حديث ( افتراق األمة ) بين التصحيح والتضعيف
د .عادل فرحات الشلبي
كلية اآلداب  -الخمس

المقدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد...

فإن اهلل -عز وجل -أمر عباده باتباع صراطه المستقيم ،فقالM :وأ َّن

صر ِ
هذا ِ
اطي ُم ْست ِقيماً فاتَّبِ ُعوهُ وال تتَّبِ ُعوا السُُّبل فتف َّرق بِ ُك ْم ع ْن سبِيلِ ِه ذلِ ُك ْم
وصَّا ُك ْم بِ ِه لعلَّ ُك ْم تتَّقُون )1(Lونهاهم عن اتباع السبل التي تفضي إلى الفرقة

ونوا ِمن اْل ُم ْش ِرِكين ِمن الَِّذين ف َّرقُوا ِدينهُ ْم
والتشيع والخالف ،فقالM :وال ت ُك ُ
()2
ونوا
وك ُانوا ِشيعاً ُك ُّل ِح ْزب بِما لد ْي ِه ْم ف ِرُحون Lوقال أيضاًM :وال ت ُك ُ

اختلفُوا ِمن بعِد ما جاءهم اْلبين ِ
اتL
كالَِّذين تف َّرقُوا و ْ
ْ ْ
ُُ
صلى اهلل عليه وسلم -من الوقوع فيما وقعت فيه األمم من االفتراق
ِ
ِ
اعا بِِذراع ،حتَّى ل ْو
واالبتداع ،فقال « :لتتَّبِ ُع َّن سنن م ْن قْبل ُك ْم ش ْب ًار بِش ْبر ،وِذر ً
()3

) )1سورة األنعام ،اآلية (.)154
) )2سورة الروم ،اآلية (.)30

) )3سورة آل عمران ،اآلية (.)105
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سل ُكوا ُج ْحر ض ٍّ
ب لسل ْكتُ ُموهُ»
ألصحابه أن أمته ستفترق كما افترقت األمم السابقة ،وأن هناك طائفة وفرقة
()1

وقد بيَّن النبي -صلى اهلل عليه وسلم-

واحدة هي الفرقة الناجية ،وأن بقية الفرق هالكة ،وأن هذه الفرقة الناجية هي

ما كانت على الكتاب والسنة ،ونظ اًر ألهمية هذا الموضوع ،وخدمة لسنة
نبينا المصطفى -صلوات اهلل وسالمه عليه -باعتبارها المصدر الثاني من

مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم كان البد من االعتناء بها سنداً
ومتناً والدفاع عنها أمام من حاول إنكارها ،فهناك أحاديث ضعفها بعض
المحدثين على الرغم من قبول العلماء لها واحتجاجهم بها وتصحيحهم لها

واشتهارها بينهم منها حديث افتراق األمة إلى ثالث سبعين فرقة والزيادة
الن ِار إِالَّ و ِ
الواردة في آخر الحديث وهي ُ ÷:كلُّها ِفي َّ
احدةٌ × ،لذا قام البحث

لدراسة هذا الحديث وهذه الزيادة من حيث الصحة والضعف ،فكانت خطة

البحث كاآلتي:

قسمت البحث إلى :مقدمة ،وتمهيد ،وثالثة فصول ،وخاتمة ،ومصادر
ومراجع.
) )1أخرجه البخاري /كتاب أحاديث األنبياء /باب ما ذكر عن بني إسرائيل /رقم الحديث:

 ،3456ومسلم /كتاب العلم /باب اتباع سنن اليهود والنصارى /رقم الحديث. 2669 :
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تمهيد

وقبل دراسة هذا الحديث من حيث السند والمتن ومن حيث التصحيح

والتضعيف نبين أوالً معنى االفتراق ،والفرق بينه وبين االختالف ،وأسباب

هذا التفرق واالختالف.
معنى االفتراق:

فارق الشيء مفارقة وفراقاً باينه ،والفرق خالف الجمع ،واالسم الفرقة،

وتفارق القوم فارق بعضهم بعضاً ،وفارق فالن امرأته مفارقة وفراقاً باينها،
والفرق والفرقة والفريق الطائفة من الشيء المتفرق ،والفرقة طائفة من الناس،
فاالفتراق مأخوذ من المفارقة وهي المباينة والمفاصلة واالنقطاع ،واالفتراق

أيضا مأخوذ من االنشعاب والشذوذ ومنه الخروج عن األصل ،والخروج عن
ً
()1
الجادة ،والخروج عن الجماعة .
وهو بهذا المعنى الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من
أصول الدين القطعية ،وكل طائفة من الناس دعيت إلى معتقد معين ،بحيث
عرفت به وتميزت عن غيرها تسمى فرقة ،وال يسمى االختالف في فروع

الدين تفرقاً ،فيقال فرقة الخوارج أو فرقة المعتزلة ،ألن خالف أهل السنة مع
هذه الفرق كان بالمعتقد ،وال يقال فرقة المالكية أو الشافعية بل يقال مذهب
الشافعية أو المالكية ،ألن الخالف بين المذاهب كان في فروع الدين ال في

) )1لسان العرب مادة فرق.
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أصوله ،وهذا واضح لمن أمعن النظر في اآليات واألحاديث التي ذكرت
االختالف والتفرق وذمته ونهت عنه.

فمخالفة أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الدين في العقيدة
افتراق ومفارقة للجماعة ،ومخالفة إجماع المسلمين افتراق ومفارقة للجماعة،

ومخالفة جماعة المسلمين وامامهم فيما هو من المصالح الكبرى افتراق
ومفارقة للجماعة ،والخروج عن إجماع المسلمين عمالً افتراق ،ألنه مفارقة
للجماعة ،وكل كفر أكبر ُي ُّ
كفر.
عد افت ارقًا وليس كل افتراق ًا
كثير من الناس ال
من هنا يتبين الفرق بين االفتراق واالختالف ،ألن ًا
يفرقون بين مسائل الخالف ومسائل االفتراق ،فيقعون في تكفير من خالفهم

في الرأي واالجتهاد فاالفتراق أشد أنواع االختالف ،بل هو من ثمار الخالف،
إذ قد يصل الخالف إلى حد االفتراق ،وقد ال يصل ،فاالفتراق اختالف

وزيادة ،لكن ليس كل اختالف افت ارقًا ،فكثير من المسائل التي يتنازع فيها
المسلمون هي من المسائل الخالفية ،وال يجوز الحكم على المخالف فيها
بالكفر وال المفارقة وال الخروج من السنة ،واالفتراق ال يكون إال على أصول

كبرى ،أي أصول الدين التي ال يسع الخالف فيها ،والتي ثبتت بنص قاطع
عمليا ألهل السنة والجماعة ال يختلفون عليه،
أو بإجماع ،أو استقرت
منهجا ً
ً
فما كان كذلك فهو أصل ،من خالف فيه فهو مفترق ،أما ما دون ذلك فإنه
يكون من باب االختالف ،فاالختالف يكون فيما دون األصول مما يقبل
التعدد في الرأي ،ويقبل االجتهاد ،وتكون له مسوغات عند قائله ،أو يحتمل
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فيه الجهل واإلكراه والتأول ،وذلك في أمور االجتهاديات والفرعيات،
واالختالف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية ويؤجر عليه المخطئ ما دام

أجرا ،أما إذا وصل إلى حد االفتراق فهو مذموم
متحرًيا للحق ،والمصيب أكثر ً
كله ،بينما االفتراق ال يكون عن اجتهاد ،وال عن حسن نية وصاحبه ال يؤجر

عليه ،بل هو مذموم وآثم على كل حال ،ومن هنا فهو ال يكون إال عن

ابتداع أو عن اتباع هوى ،أو تقليد مذموم.
واالفتراق بين األمة أمر حتم وواقع مٌر ال ينكره إال مكابر وهو من
االبتالء وال ينجو منه إال القليلون َّ
دل عليه الكتاب والسنة ،ولكن في الوقت
نفسه ال ينبغي أن نسلم أنفسنا لهذا االفتراق ونرضى به بحجة أن النبي-

صلى اهلل عليه وسلم -أخبر أنه واقع ال محالة ،أو نجعل االفتراق مسوغاً
نتسرع فيه إلى تكفير المخالفين لنا وتبديعهم دون إقامة الحجة عليهم.

إن أهل السنة والجماعة يفرقون بين األحكام العامة بالكفر ،وبالفسق،

وبالتبديع على وجه العموم ،وبين الحكم على المعين ،فقد نحكم على عمل أو
شيء ما بأنه كفر ،ونحكم على مقولة ما من المقوالت بأنها كفر ،وهذا ال يعني
أن كل من اعتقد أو فعل هذا الكفر يكفر ،وال كل من قال بهذا القول يكفر.

ومما ينبغي التنبيه عليه أنه قد يكون تعيين ِ
الفرق بأنها نيف وسبعون

غير مقصود وال يراد به نفس العدد وانما يعني به الكثرة بال حد ،وقد كان

ُيستخدم لتكثير العدد.
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أسباب التفرق واالختالف:

إن هناك أسباباً كثيرة دعت لهذا االفتراق ولعل أشدها وأعظمها نكاية

على األمة كيد الكائدين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أعداء

األمة قديماً وحديثاً ،ومن األسباب أيضاً أهل األهواء والمصالح من المسلمين
وغيرهم ممن له مصالح في التفرق والتشتت فهؤالء يكثرون سواد تلك الفرق
ويقوونها ،ومن األسباب الجهل وعدم العلم والتفقه في الدين وعدم اإلحاطة

بأصول وقواعد الشريعة ومقاصدها ،ومنها عدم التلقي الصحيح عن أهل العلم

الربانيين المخلصين أهل الهدى والنور الذين ال يخلو منهم زمن ،ومنها

اعتبار االقتداء بأئمة الهدى تقليداً وتعصباً ،ومنها أخذ العلم من الكتب بعيداً
عن العلماء واالعتماد على الفهم الشخصي دون التتلمذ على العلماء مما

يوقع في الفهم الخاطئ والتعصب بالرأي وتفنيذ الرأي اآلخر والتشدد والغلو

في الدين ،ومن أسباب التفرق االبتداع في الدين واعتقاد ما لم يرد في الكتاب

والسنة وعدم محاربة البدع حتى تزيد وتنمو وتكثر ويتعاظم أمرها ويصعب

محاربتها والتخلص منها ،وكذلك العصبية والعرقية والحزبية ،ومنها تأثر

المسلمين بأفكار الفالسفة وعلماء الكالم والعقالنيين والعلمانيين.
وقد بين النبي -صلى اهلل عليه وسلم -طريق النجاة من هذا التفرق
واالخ تالف وهو االعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين وعدم الغلو
والتشدد والتنطع في الدين.
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بعد هذا العرض السريع لمعنى االفتراق وأسبابه ندخل في دراسة هذا

الحديث سنداً ومتناً ونبين طرقه.

الفصل األول

طرق الحديث وتخريجه
هناك أحاديث ضعَّفها بعض المحدثين واشتهرت عند العلماء وقبلوها
وعملوا بما فيها ،وهي عدة أحاديث ،منها حديث معاذ في القضاء ،وحديث

افتراق األمم وغيرها ،وقد قام هذا البحث ليدرس أحد هذه األحاديث ،وليبين

موقف العلماء منه ما بين رافض له ألسباب حديثية ،وقابِل له الستفاضة
شهرته ولصحة سنده عندهم ،وهذا الحديث هو حديث افتراق األمم.
هذا الفصل يشتمل على مبحثين:
المبحث األول :طرق الحديث
ورد حديث افتراق األمم من وجوه:
الوجه األول:
عن صفوان بن عمرو ،عن أزهر بن عبد اهلل الحرِازي ،عن أبى عامر

اله ْوزنِي ،عن معاوية بن أبى سفيان -رضي اهلل عنه -أنه قام فينا ،فقال:

أال إن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قام فينا فقال « :أال إِ َّن م ْن قْبل ُك ْم
ِم ْن أ ْه ِل اْل ِكت ِ
ق على
اب ا ْفترقُوا على ثِ ْنت ْي ِن وس ْب ِعين ِملَّةً ،وِا َّن هِذ ِه اْل ِملَّة ست ْفت ِر ُ
الن ِار وو ِ
ثالث وس ْب ِعين ثِ ْنت ِ
ان وس ْب ُعون ِفي َّ
احدةٌ ِفي اْلجَّن ِة وِهى اْلجماعةُ ».
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ُمتِي أ ْقو ٌام تجارى بِ ِه ْم
زاد ابن يحيى وعمرو في حديث ْي ِهما «وِاَّنهُ سي ْخ ُرُج ِم ْن أ َّ
احبِ ِه» ،وقال عمرو« :اْلكْلب بِص ِ
تِْلك األ ْهواء كما يتجارى اْلكْلب( )1لِص ِ
احبِ ِه
ُ
ُ
ُ
()2
ق وال م ْف ِ
ص ٌل إِالَّ دخلهُ» .
ال ي ْبقى ِم ْنهُ ِع ْر ٌ
الوجه الثاني:
عن وهب بن بقية ،عن خالد ،عن محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن

أبي هريرة  -رضي اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم:-
ود على إِ ْحدى أ ْو ثِْنتْي ِن وسْب ِعين ِف ْرقةً وتفَّرق ِت َّ
النصارى على
«ا ْفترق ِت اْليهُ ُ
ُمتِي على ثالث وسْب ِعين ِف ْرقةً»(.)3
ق أ َّ
إِ ْحدى أ ْو ثِْنتْي ِن وسْب ِعين ِف ْرقةً وت ْفت ِر ُ
الوجه الثالث:
عن سفيان الثوري ،عن عبد الرحمن بن زياد بن أ ْن ُعم اإلفريقي ،عن
عبد اهلل بن يزيد ،عن عبد اهلل بن عمرو -رضي اهلل عنهما -قال :قال
ُمتِي ما أتى على بنِي
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم « :-ليأْتِي َّن على أ َّ

الن ْع ِل بِ َّ
إِ ْسرائِيل ح ْذو َّ
ُمهُ عالنِيةً لكان ِفي
الن ْع ِل حتَّى إِ ْن كان ِم ْنهُ ْم م ْن أتى أ َّ
أ َّ ِ
ت على ثِ ْنت ْي ِن وس ْب ِعين ِملَّةً،
صنعُ ذلِك ،وِا َّن بنِي إِ ْسرائِيل تف َّرق ْ
ُمتي م ْن ي ْ

ِ
ِ
ِ
الجنون فال
) )1الكلب بالتحريك :داء ي ْع ِرض لإلنسان من عض الك ْلب ا ْلكل ِبُ ،فيص ُيبه ش ْبه ُ
يع ُّ
اض رِديئة ،وي ْمتنِع من ُش ْرب الماء حتى يموت عطشاً.
أعر ٌ
ض أحداً إالّ كلِب ،وت ْع ِرض له ْ
النهاية في غريب الحديث واألثر البن الجزري(.)348/4

) )2هذا نص أبي داود في سننه /كتاب السنة /باب شرح السنة /حديث رقم .4598
) )3هذا نص أبي داود في سننه /كتاب السنة /باب شرح السنة /حديث رقم .4597
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الن ِار ِإالَّ ِملَّةً و ِ
ُمتِي على ثالث وس ْب ِعين ِملَّةً ُكلُّهُ ْم ِفي َّ
احدةً» قالوا:
ق أ َّ
وت ْفت ِر ُ
ِ
صحابِي»(.)1
ومن هي يا رسول اهلل ،قال« :ما أنا عل ْيه وأ ْ
المبحث الثاني :تخريج الحديث
الحديث رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة ولم يذكر الزيادة التي

بينت أنها كلها في النار إال واحدة ،ورواه عن معاوية وذكر الزيادة(،)2
والترمذي عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة ،وقال :حديث أبي هريرة حديث

حسن صحيح ،ورواه عن عبد اهلل بن عمرو بتلك الزيادة وقال :هذا حديث

مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه( ،)3وأحمد في مسنده عن

أبي هريرة بدون الزيادة ،ورواه عن أنس بن مالك بذكر الزيادة ،ولفظها :قال
ت على اثْنت ْي ِن
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم « :-إِ َّن بنِي إِ ْسرائِيل ق ْد ا ْفترق ْ
وس ْب ِعين ِف ْرقةً وأ ْنتُ ْم ت ْفت ِرقُون على ِم ْثلِها ُكلُّها ِفي َّ
الن ِار ِإ َّال ِف ْرقةً » ،ورواه عن
ت
ت على إِ ْحدى وس ْب ِعين ِف ْرقةً فهلك ْ
أنس أيضاً بلفظ « :إِ َّن بنِي إِ ْسرائِيل تفَّرق ْ
ت ِفرقةٌ و ِ
ِ
احدةٌ وِا َّن أ َّ
ق على اثْنت ْي ِن وس ْب ِعين ِف ْرقةً
ُمتِي ست ْفت ِر ُ
س ْب ُعون ف ْرقةً وخلص ْ ْ
ِ
ص ِف ْرقةٌ قالُوا يا ر ُسول اللَّ ِه م ْن تِْلك اْلِف ْرقةُ قال
فت ْهلِ ُ
ك إِ ْحدى وس ْبعين وت ْخلُ ُ
اْلجماعةُ اْلجماعةُ» ،ورواه عن معاوية وذكر الزيادة( ،)4ورواه الدارمي في
) )1هذا نص الترمذي في جامعه /كتاب اإليمان /باب افتراق األمة /حديث رقم .2641
) )2السنن ألبي داود /كتاب السنة /باب شرح السنة /حديث رقم .4597،4598

) )3جامع الترمذي  /كتاب اإليمان /باب افتراق األمة /حديث رقم .2641،2642
) )4مسند أحمد ( )124/14حديث رقم .16937 ،12479 ،12208 ،8396
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سننه عن معاوية بزيادة الحكم بهالك جميع الفرق إال واحدة( ،)1ورواه الحاكم

في مستدركه عن أبي هريرة من غير ذكر الزيادة ،ورواه عن عمرو بن عوف
المزني ،ومعاوية بن أبي سفيان ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص بذكر الزيادة

فيه( ،)2ورواه اآلجري في الشريعة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة ،ورواه عن
عبد اهلل بن عمرو ،وأنس بن مالك ،وسعد بن عوف بن مالك ،ومعاوية بهذه

الزيادة

()3

ورواه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة ،ورواه

عن سعد بن عوف بن مالك ،وأنس بن مالك بذكر الزيادة(.)4
الفصل الثاني

وفيه مبحثان:

تضعيف الحديث

المبحث األول :تضعيف الحديث سندا
ضعَّف بعض العلماء الزيادة الواردة في هذا الحديث وهي كون كل
الفرق في النار إال واحدة قديماً وحديثاً ،منهم اإلمام ابن حزم ،واإلمام

الشوكاني ،وابن الوزير ،والكوثري ،وغيرهم .بعضهم ضعَّفها من جهة السند
) )1سنن الدارمي /كتاب السير /باب في افتراق هذه األمة حديث رقم .2518

) )2المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )217/1رقم الحديث ،441:وما بعدها.
) )3الشريعة لآلجري (.)23/1

) )4السنن البن ماجه /كتاب الفتن /باب افتراق األمم ( )1321/2رقم الحديث ،3991 :وما
بعدها.
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وبعضهم ضعفها من جهة المتن ،وبعضهم ضعَّف الحديث كله ،خاصة واألمر
هنا يدور حول عصب الدين وهو أمور العقائد التي تستوجب التوثيق الشديد.

قال ابن حزم في الفصل في الملل واألهواء والنحل :ذكروا حديثاً عن

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -أن القدرية والمرجئة مجوس هذه األمة،

وحديثاً آخر تفترق هذه األمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشى
واحدة فهي في الجنة .قال :هذان حديثان ال يصحان أصالً من طريق اإلسناد،

وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من ال يقول به(.)1

وقال الشوكاني :أما زيادة كونها في النار إال واحدة ،فقد ضعفها
جماعة من المحدثين بل قال ابن حزم إنها موضوعة ،وقال في موضع

آخر :زيادة كلها في النار لم تصح ال مرفوعة وال موقوفة ،وقد أوردها في

كتابه :الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة(.)2

إن هاهنا
يقول جعفر السبحاني في كتابه بحوث في الملل والنحلّ :
من ال يعتقد بصحة الحديث منهم :ابن حزم ،في كتابه :الفصل في األهواء
والملل قال :ذكروا حديثاً عن رسول اللّه  -صلى اهلل عليه وسلم :أن القدرية

والمرجئة مجوس هذه األمة ،وحديث آخر :تفترق هذه األمة على بضع
وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة» ثم قال :هذان

) )1الفصل في الملل واألهواء والنحل (.)138/3

) )2تفسير فتح القدير للشوكاني ( ،)84/2والفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة()502/1
.
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حديثان ال يصحان أصالً من طريق اإلسناد ،وما كان هكذا فليس حجة عند
من يقول بخبر الواحد ،فكيف من ال يقول به.

وهناك من يعتقد بصحة االستدالل ألجل تضافر إسناده ،يقول محمد
محيي الدين محقق كتاب الفرق بين ِ
الفرق :اعلم أن العلماء يختلفون في
ْ
صحة هذا الحديث ،فمنهم من يقول إنه ال يصح من جهة اإلسناد أصالً،
ألنه ما من إسناد روي به إال وفيه ضعف ،وكل حديث هذا شأنه ال يجوز
االستدالل به; ومنهم من اكتفى بتعدد طرقه ،و تعدد الصحابة الذين رووا

هذا المعنى عن رسول اللّه -صلى اهلل عليه وسلم ـ

وقد قام الحاكم برواية الحديث عن سند صحيح يرتضيه الشيخان عن

أبي هريرة قال :قال رسول اللّه -صلى اهلل عليه وسلم« : -افترقت اليهود
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين

وسبعين فرقة ،وتفترق أُمتي على ثالث وسبعين فرقة» .وهذا حديث صحيح

على شرط مسلم ولم يخرجاه ،وقد استدرك عليه الذهبي بأن في سنده محمد
بن عمرو وال يحتج به منفرداً ولكن مقروناً بغيره.
فإذا كان هذا حال السند الذي بذل الحاكم جهده لتصحيحه ،فكيف حال

سائر األسانيد ،وقد رواه الحاكم بأسانيد مختلفة ،وقال :قد روي هذا الحديث

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ،وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرد

بأحدهما عبد الرحمن بن زياد األفريقي ،واآلخر كثير بن عبد اللّه المزني،

الحجة.
وال تقوم بهما ّ
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وأما ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ،فقد قال في حقّه محمد زاهد
الكوثري :أما ما ورد بمعناه في صحيح ابن ماجة وسنن البيهقي وغيرهما ،ففي

بعض أسانيده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ،وفي بعضها كثير بن عبد اللّه،

وفي بعضها عباد بن يوسف وراشد بن سعد ،وفي بعضها الوليد بن مسلم ،وفي

بعضها مجاهيل كما يظهر من كتب الحديث ومن تخريج الحافظ الزيلعي
ألحاديث الكشاف ،وهو أوسع من تكلم في طرق هذا الحديث(.)1

وقال ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم ما نصه :إياك أن تغتر

بزيادة :كلها في النار إال واحدة ،فإنها زيادة فاسدة ،وال يبعد أن تكون من

دسيس المالحدة()2وفي موضع آخر من كتابه :العواصم والقواصم ذكر حديث
افتراق األمة مع هذه الزيادة وقال :في سنده ناصبي فلم يصح عنه(.)3

قال الصنعاني في كتابه :افتراق األمة :وقد نقل السيد العالمة الحافظ

عز الدين محمد بن إبراهيم الوزير رحمه اهلل عن أبي محمد بن حزم في

بعض رسائله ما لفظه :قال الحافظ أبو محمد بن حزم :إن الزيادة بقوله :كلها
هالكة إال فرقة موضوعة ،وانما الحديث المعروف أنها تفترق إلى نيف
وسبعين فرقة ال زيادة على هذا في نقل الثقات ،ومن زاد على نقل الثقات في

الحديث المشهور كان عند المحدثين معالً ما زاده غير صحيح ،وان كان
) )1بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني (.)24/1
) )2العواصم والقواصم البن الوزير (.)186/1

) )3العواصم والقواصم البن الوزير (.)172:170/3
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الراوي ثقة ،غير أن مخالفة الثقات فيما شاركوه في حديثه يقوي الظن على أنه
وهم فيما زاده أو أدرج في الحديث كالم بعض الرواة وح ِسبه من كالم رسول

اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -فيعلون الحديث بهذا وان لم يكن مقدوحاً فيه،
على أن أصل الحديث الذي حكموا بصحته ليس مما اتفقوا على صحته ،وقد

تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه(.)1
المبحث الثاني :تضعيف الحديث متنا

هذا من ناحية إسناده ،وأما من ناحية متنه ،يقول حسن السقاف :نحن

نجزم ببطالن هذا الحديث سواء بزياداته أم بدونها ،والتي منها كلها في

النار إال واحدة ،وكلها في الجنة إال واحدة ،فبغض النظر عن هذه الزيادات

بأن أصل الحديث باطلَّ ،
نحن نقول َّ
ألن اهلل تعالى يقول عن هذه األمة

ت لِ َّلن ِ
اس Lويقول أيضاً:
المحمدية في كتابه العزيزُ M :ك ْنتُ ْم خ ْير أ َّ
ُمة أ ْ
ُخ ِرج ْ
ُمةً وسطاً Lفهذه اآليات تُقرُر أن هذه األمة هي خير
Mوكذلِك جعْلنا ُك ْم أ َّ
األمم ،وأنها أوسطها ،أي أفضلها وأعدلها ،وأما هذا الحديث فيقرر َّ
أن هذه

األمة شر األمم وأكثرها فتنة وفساداً وافتراقاً ،فاليهود افترقوا على إحدى
ثم جاء النصارى فكانوا ش اًر من ذلك وأسوأ حيث افترقوا على
وسبعين فرقةَّ ،

ثم جاءت هذه األمة فكانت أسوأ وأسوأ حيث افترقت
اثنتين وسبعين فرقةَّ ،

على ثالث وسبعين فرقة ،فمعنى الحديث باطل بصريح القرآن الكريم الذي
يقرر أن هذه األمة خير األمم وأفضلها ،ويؤكد بطالن هذا الحديث من

) )1افتراق األمة للصنعاني (.)95/1
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صنف في ِ
أن َّ
الفر ِ
كل من َّ
حيث متنه ومعناه أيضاً َّ
ق كتب أسماء ِفرق يغاير
ق جديدة بحيث
في كتابه لما كتبه اآلخر ،وال زالت تحدث في كل عصر ِفر ٌ
أن حصرهم لها غير صحيح وال واقعي ،ثم َّ
إن هذا الحديث خاصة بزيادته،
والتي هي كلهم في النار إال واحدة مخالف لألحاديث الكثيرة المتواترة في

أن من شهد أن ال إله إال اهلل و َّ
معناها التي تنص على َّ
أن محمداً رسول اهلل
وجبت له الجنة ولو بعد عذاب ،والفرق المختلفة قليل منها يكفر ببدعته ،ثم

َّ
إن متن هذا الحديث مضطرب .إلى أن قال :إن حديث االفتراق هذا الذي
جعل المسلمين يتباغضون ويتباعدون وال يتقاربون ويعتقدون في مخالفيهم

أنهم من أصحاب النار باطل سنداً ومتناً(.)1

الفصل الثالث

وفيه مبحثان:

تصحيح الحديث

المبحث األول :تصحيح الحديث سندا
على الرغم من تضعيف هذا الحديث من حيث السند والمتن كما رأينا
عند ابن حزم وغيره إال أن هناك كثير من العلماء من صححه سنداً ومن

صححه سنداً ومتناً معاً.

من هؤالء العلماء :ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال :الحديث صحيح
مشهور في السنن والمسانيد; كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم ،ولهذا
) )1مقاالت إسالمية -مجالس آل محمد (.)111/1
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وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور األكبر والسواد

األعظم ،وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع واألهواء وال تبلغ
الفرقة من هؤالء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضالً عن أن تكون بقدرها بل قد
تكون الفرقة منها في غاية القلة .وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة
واإلجماع .فمن قال بالكتاب والسنة واإلجماع كان من أهل السنة والجماعة(.)1

والحديث صححه أيضاً الشاطبي في االعتصام( ،)2وأخرجه الهيثمي

في زوائده عن أبي أمامة ،وقال :رواه الطبراني في األوسط والكبير بنحوه،

وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره ،وبقية رجال األوسط ثقات وكذلك أحد
()3

إسنادي الكبير

()4

وابن حبان في صحيحه

والحاكم في مستدركه عن أبي

هريرة ،وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،ووافقه

الذهبي ،وأخرجه عن معاوية ،وقال :هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح
()5

هذا الحديث ،ووافقه الذهبي

وأخرجه الدارمي في سننه(.)6

وصححه الكناني في مصباح الزجاجة ،فقال :هذا إسناد صحيح رجاله
ثقات رواه اإلمام أحمد في مسنده من حديث أنس أيضاً ،ورواه أبو يعلى
) )1مجموع الفتاوى البن تيمية (.)345/3
) )2االعتصام للشاطبي (.)430/1

) )3مجمع الزوائد للهيثمي ( )196/7رقم الحديث.12096 :

) )4صحيح ابن حبان ( )140/14رقم الحديث ، 6247:وقال شعيب األرنؤوط :حديث حسن.
) )5المستدرك للحاكم ( )217،218/1رقم الحديث. 441،443
) )6سنن الدارمي ( )314/2رقم الحديث.2518 :
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الموصلي( ،)1وقال محمد جعفر الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث
المتواتر بعد أن أورد روايات الوجه األول «كلها في النار إال فرقة واحدة» ،قال:
فهذا حديث كما ترى وارد من عدة طرق بألفاظ مختلفة ،وله ألفاظ أخر ،وقد

أخرجه الحاكم من عدة طرق ،وقال :هذه أسانيد تقوم بها الحجة ،وقال الزين

العراقي أسانيده جياد ،وفي فيض القدير أن السيوطي عده من المتواتر(.)2
ضعف هذا الحديث:
رد األلباني على من َّ

أما األلباني فله في تصحيح هذا الحديث والزيادة الواردة فيه والرد على

من ضعفه كالم كثير ،فقد ورد في السلسلة الصحيحة قوله :وقد أخطأ

الشوكاني في هذا المقام خطأً فاحشاً في تضعيفه لهذه الزيادة في تفسيره فتح

القدير مقلداً في ذلك غيره ،مع أنها زيادة صحيحة ،وردت عن غير واحد
من الصحابة بأسانيد جيدة ،ثم أخذ يبين صحة الحديث والرد على من خالفه
وبيان تخريج الحديث فقال :أخرجه أبو داود ،والدارمي ،وأحمد ،وكذا

الحاكم ،واآلجري في الشريعة ،وابن بطة في اإلبانة ،والاللكائي في شرح

السنة من طريق صفوان ،وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم:
هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ،ووافقه الذهبي ،وقال

الحافظ في تخريج الكشاف :واسناده حسن(.)3

) )1مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للكناني (.)180/4
) )2نظم المتناثر للكتاني ص (.)47

) )3الموضوعات للجوزي ( ،)267/1والسلسلة الضعيفة لأللباني ( )124/3رقم.1035:
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ثم إن كالم ابن الوزير قد حرره على أصل أخذه عن ابن حزم ،وقد بينه

ابن الوزير نفسه فيما نقله الصنعاني عنه ،وكان قد بنى كالم ــه فيها على

صح ــة رواية «كلها في النار إال فرقة» مخالفا ما ذهب إليه ابن الوزير(.)1
المبحث الثاني :تصحيح الحديث متنا

أما من حيث المتن فالحديث قد استشكل من جهة ما فيه من الحكم

على األكثر بالهالك وكونهم في النار وذلك ينافي األحاديث الواردة في
األمة بأنها أمة مرحومة وبأنها أكثر األمم في الجنة ،ويمكن دفع هذا

اإلشكال بأن المراد باألمة في الحديث أمة الدعوة ال أمة اإلجابة يعني أن

األمة التي دعاها رسول اهلل -صلى اهلل عليه و سلم -إلى اإليمان باهلل
واإلقرار بوحدانيته هي المفترقة إلى تلك الفرق وأن أمة اإلجابة هي الفرقة

الناجية فيرفع اإلشكال ،وقد قال ابن الوزير عن تلك الزيادة في مبدأ كالمه:
إنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة ال يؤمن أن تكون من دسيس

المالحدة ،وأشار بعد ذلك إلى أنها غير مالئمة للكتاب والسنة في الحكم
بهلكة أكثر األمة في النار ،على حين تتضافر آي الكتاب وصحاح السنة
على بيان أن اهلل تعالى قد تجاوز لهذه األمة عن النسيان والخطأ ،وأنها

خير األمم ،وهذا اإلشكال ال يتعلق بالنظر في أسانيد رواية الحديث ،لكن

بدرايته ،وقد دفعه ابن األمير الصنعاني بأربعة وجوه :أولها :القول بجواز أن

هذه الفرق المحكوم عليها بالهالك قليلة العدد ،ال يكون مجموعها أكثر من
) )1افتراق األمة للصنعاني (.)95/1
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الفرقة الناجية ،فال يتم أكثرية الهالك وال ي ِرُد اإلشكال ،وال يكون ذكر العدد
في الحديث لبيان كثرة الهالكين ،وانما هو لبيان اتساع طرق الضالل
وشعبها ،ووحدة طريق الحق ،ونظير ذلك ما ذكره أئمة التفسير في قوله

صر ِ
تعالىM :وأ َّن هذا ِ
اطي ُم ْست ِقيماً فاتَّبِ ُعوهُ وال تتَّبِ ُعوا السُُّبل فتف َّرق بِ ُك ْم ع ْن
سبِيلِ ِه )1(Lمن أنه جمع السبل المنهي عن اتباعها لبيان شعب طرق
الضالل وكثرتها وسعتها ،وأفرد سبيل الهدى والحق لوحدته وعدم تعدده .
وذلك الوجه ـ وان لم يكن أول ما يتبادر إلى ذهن الناظر في الخبر ـ

يناسب فيما أرى ما جاء في روايات الزيادة من بيان الفرقة الناجية بأنها
السواد األعظم ،والجماعة.
وثانيها :أن الحكم على تلك الفرق بالهالك والكون في النار حكم عليها

باعتبار ظاهر أعمالها وتفريطها ،كأنه قيل :كلها هالكة باعتبار ظاهر
أعمالها محكوم عليها بالهالك وكونها في النار ،وال ينافي ذلك كونها مرحومة
باعتبار آخر من رحمة اهلل لها وشفاعة نبيها وشفاعة صالحيها لطالحيها.

والفرقة الناجية وان كانت مفتقرة إلى رحمة اهلل لكنها باعتبار ظاهر أعمالها

يحكم لها بالنجاة إلتيانها بما أمرت به وانتهائها عما نهيت عنه.

وثالثها :أن ذلك الحكم مشروط بعدم عقابها في الدنيا ،وقد دل على
عقابها في الدنيا حديث «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في
) )1سورة األنعام ،اآلية (.)154
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اآلخرة إنما عذابها في الدنيا الفتن والزالزل والقتل والباليا» .فيكون حديث

االفتراق مقيدا بهذا الحديث في قولـه« :كلها هالكة» ما لم تعاقب في الدنيا،
لكنها تعاقب في الدنيا فليست بهالكة .

ورابعها :أن اإلشكال في حديث االفتراق إنما نشأ من جعل القضية

الحاكمة به وبالهالك دائمة ،بمعنى أن االفتراق في هذه األمة وهالك من
يهلك منها ،دائم مستمر من زمن تكلمه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بهذه الجملة

إلى قيام الساعة ،وبذلك تتحقق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين ،فيتم

اإلشكال .والحق أن القضية حينية ،بمعنى أن ثبوت االفتراق لألمة والهالك
لمن يهلك ثبت في حين من األحيان ،وزمن من األزمان فحسب .والدليل

على ذلك من وجوه منها :قوله« :ستفترق» الدال على االستقبال لتحلية
المضارع بالسين .ومنها :قوله« :ما أنا عليه وأصحابي» .فإن أصحابه من
مسمى أمته بال خالف ،وقد حكم عليهم بأنهم أمة واحدة ،وأنهم الناجون،

وأن من كان على ما هم عليه هم الناجون ،فلو جعلنا القضية دائمة من

حين التكلم بها ،للزم أن تكون تلك الفرق كائنة في أصحابه ـ صلى اهلل عليه
وسلم ـ وهلم جرا ،وقد صرح الحديث نفسه بخالف ذلك .فإذا ظهر لك أن

الحكم باالفتراق والهالك إنما هو في حين من األحيان وزمن من األزمان ،لم

يلزم أكثرية الهالك وأقلية الناجين.

وابن األمير الصنعاني يرى أن ذلك الحين والزمان هو آخر الدهر الذي
وردت األحاديث بفساده وفشو الباطل فيه وخفاء الحق ،وأن القابض فيه على
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دينه كالقابض على الجمر; فهو الزمان الذي يصبح فيه الرجل مؤمناً ويمسي

كاف اًر ،وهو زمان غربة الدين ،وفي األحاديث الواردة بهذا المعنى في كتب السنة

قرائن دالة على أنه زمان كثرة الهالكين وزمان التفرق والتدابر(.)1

ومعنى كونها كلها في النار ليس المراد بها الخلود في النار.
تتبع طرق الحديث:
روي هذا الحديث من عدة طرق:
الطريق األول :عن أبي هريرة مرفوعاً به ،وليس فيها زيادة :كلها في

النار إال واحدة.

عن وهب بن بقية ،عن خالد ،عن محمد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن

أبي هريرة  -رضي اهلل عنه – قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم:-
ود على إِ ْحدى أ ْو ثِْنتْي ِن وسْب ِعين ِف ْرقةً وتفَّرق ِت َّ
النصارى على
«ا ْفترق ِت اْليهُ ُ
ُمتِي على ثالث وسْب ِعين ِف ْرقةً»(.)2
ق أ َّ
إِ ْحدى أ ْو ثِْنتْي ِن وسْب ِعين ِف ْرقةً وت ْفت ِر ُ
) )1افتراق األمة للصنعاني ص (.)66

) )2أخرجه أبو داود في سننه /كتاب السنة /باب شرح السنة /حديث رقم  ،4597والترمذي في
جامعه /كتاب اإليمان /باب افتراق األمة /حديث رقم  ،2640وابن ماجة في سننه /كتاب الفتن/

باب افتراق األمم( )1321/2رقم الحديث ،3991 :والحاكم في المستدرك /كتاب العلم /فصل في

توقير العالم( )217/1رقم الحديث 441 :كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة.
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وهذا الطريق في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي،

سئل يحيى بن سعيد عنه كيف هو؟ قال :ليس هو ممن تريد ،قال يحيى:
وسألت مالكاً عنه ،فقال فيه نحو ما قلت.

وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان محمد ابن عمرو رجل صالح

ليس بأحفظ الناس للحديث ،وسئل يحيى ابن معين عن محمد بن عمرو
ومحمد بن إسحاق أيهما يقدم ،فقال :محمد بن عمرو ،وقال ابن أبي خيثمة:
سئل ابن معين عن محمد بن عمرو ،فقال :ما زال الناس يتَّقون حديثه ،قيل

له :وما علة ذلك؟ قال :كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم
يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،وقال أبو حاتم :صالح

الحديث يكتب حديثه وهو شيخ ،وقال النسائي :ليس به بأس ،وقال مرة:
ثقة ،وقال ابن عدي :له حديث صالح ،روى عنه مالك في الموطأ ،وغيره،

وأرجو أنه ال بأس به( ،)1وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال :يخطئ ،روى له

البخاري مقروناً بغيره ،ومسلم في المتابعات.

وقد تفرد محمد بن عمرو بهذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن أبي هريرة من دون كل أصحاب أبي سلمة ،ومن دون أصحاب أبي
هريرة من الحفاظ األثبات مع كثرتهم ،ولم يروه أحد منهم ،وهذا ربما يوهن

من قوته كما قال الذهبي :وان تفرد الصدوق ومن دونه يعد منك اًر ،وان

إكثار الراوي من األحاديث التي ال يوافق عليها لفظاً أو إسناداً يصيره
) )1ميزان االعتدال للذهبي ( )673/3وتهذيب الكمال(. )215/26
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متروك الحديث ،ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما

يوهن حديثه ،وال من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ(.)1

ولهذا لم يخرج له مسلم هذا الحديث في صحيحه حيث لم يجد من
تابعه عليه ال عن أبي سلمة وال عن أبي هريرة ،وربما هذا سبب تنكب

البخاري ومسلم عن تخريج هذا الحديث مع شهرته وشيوعه وكثرة طرقه إذ
لم يجدا له طريقاً واحداً صحيحا على شرطهما.
وقال الحاكم :قال ابن المبارك :لم يكن به بأس ،وقال ابن سعد :كان

كثير الحديث يستضعف( ،)2وقد لخص ابن حجر كالم علماء الحديث فيه،

فقال :صدوق له أوهام (.)3

قال الترمذي :حديث حسن صحيح( ،)4وقال الحاكم :هذا حديث
صحيح على شرط مسلم ،ولم يخرجاه ،وقال الذهبي في تلخيص المستدرك:

على شرط مسلم(.)5

الطريق الثاني :عن معاوية ،وقد ذكر فيه الزيادة الواردة في آخر
الحديث وهي الحكم بهالك كل الفرق إال واحدة.
) )1ميزان االعتدال للذهبي (.)140/3

) )2تهذيب التهذيب البن حجر (.)333/9
) )3تقريب التهذيب البن حجر (.)119/2

) )4جامع الترمذي  /كتاب اإليمان /باب افتراق األمة /حديث رقم .2640

) )5المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم( )217/1رقم الحديث.441 :
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عن صفوان بن عمرو ،عن أزهر بن عبد اهلل الحرِازي ،عن أبى عامر

اله ْوزنِي ،عن معاوية بن أبى سفيان -رضي اهلل عنه -أنه قام فينا ،فقال:

أال إن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قام فينا فقال « :أال إِ َّن م ْن قْبل ُك ْم
ِم ْن أ ْه ِل اْل ِكت ِ
ق على
اب ا ْفترقُوا على ثِ ْنت ْي ِن وس ْب ِعين ِملَّةً ،وِا َّن هِذ ِه اْل ِملَّة ست ْفت ِر ُ
الن ِار وو ِ
ثالث وس ْب ِعين ثِ ْنت ِ
ان وس ْب ُعون ِفي َّ
احدةٌ ِفي اْلجَّن ِة وِهى اْلجماعةُ» .زاد
ُمتِي أ ْقو ٌام تجارى بِ ِه ْم تِْلك
ابن يحيى وعمرو في حديث ْي ِهما «وِانَّهُ سي ْخ ُرُج ِم ْن أ َّ
احبِ ِه» ،وقال عمرو« :اْلكْلب بِص ِ
األ ْهواء كما يتجارى اْلكْلب( )1لِص ِ
احبِ ِه ال
ُ
ُ
ُ
()2
ق وال م ْف ِ
ص ٌل إِالَّ دخلهُ» .
ي ْبقى ِم ْنهُ ِع ْر ٌ
وفي سنده أزهر بن عبداهلل الهوزني الحرازي ،وقد ذكر ابن الجوزي

عن األزدي قال :يتكلمون فيه ،وتعقب الحافظ ابن حجر بقوله :لم يتكلموا
إال في مذهبه ،وقد وثقه العجلي ،ولهذا قال في التقريب :ص ـدوق ،تكلـموا

فيه للنصب( ،)3وقد قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء كان يسب عليا(.)4
ِ
ِ
ِ
الجنون فال
) )1الكلب بالتحريك :داء ي ْع ِرض لإلنسان من عض الك ْلب ا ْلكل ِبُ ،فيص ُيبه ش ْبه ُ
يع ُّ
اض رِديئة ،وي ْمتنِع من ُش ْرب الماء حتى يموت عطشاً.
أعر ٌ
ض أحداً إالّ كلِب ،وت ْع ِرض له ْ
النهاية في غريب الحديث واألثر البن الجزري (.)348/4

) )2أخرجه أبو داود في سننه /كتاب السنة /باب شرح السنة /حديث رقم  ،4598والحاكم في

مستدركه/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )218/1رقم الحديث 443 :كليهما من طريق

أزهر بن عبد اهلل.

) )3تقريب التهذيب البن حجر (.)75/1

) )4تهذيب التهذيب البن حجر (.)333/9
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حسن الحافظ ابن حجر هذا الحديث قال األلباني :وانما لم يصححه،
ولما َّ
()1

ألن أزهر بن عبد اهلل لم يوثقه غير العجلي وابن حبان

وقال الذهبي في ميزان االعتدال :تابعي حسن الحديث ،لكنه ناصبي،

ينال من على رضى اهلل عنه( ،)2وقال ابن سعد :كان قليل الحديث(.)3

وقال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم :هذه أسانيد تقام

به الحجة في تصحيح هذا الحديث ،ووافقه الذهبي(.)4

الطريق الثالث :عن عوف بن مالك مرفوعاً بذكر الزيادة.
عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن عباد

ابن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك قال:
ود على إِ ْحدى وس ْب ِعين
قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم« :ا ْفترق ِت اْليهُ ُ
ِفرق ًة فو ِ
الن ِار وا ْفترق ِت َّ
احدةٌ ِفي اْلجَّن ِة وس ْب ُعون ِفي َّ
النصارى على ثِْنت ْي ِن وس ْب ِعين
ْ

الن ِار وو ِ
ِف ْرقةً فِإ ْحدى وس ْب ُعون ِفي َّ
احدة ِفي اْلجَّن ِة ،والَِّذي ن ْف ُس ُمح َّمد بِيِد ِه
لت ْفت ِرق َّن أُ َّمتِي على ثالث وس ْب ِعين ِفرقةً و ِ
احدةٌ ِفي اْلجَّن ِة وس ْب ُعون ِفي َّ
الن ِار»
ْ
قيل :يا رسول اهلل ،من هم؟ قال« :اْلجماعةُ» رواه ابن ماجة في سننه(،)5
) )1السلسلة الصحيحة لأللباني (.)203/1
) )2ميزان االعتدال للذهبي (.)173/1
) )3طبقات ابن سعد (.)460/7

) )4المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )218/1رقم الحديث.443 :

) )5السنن البن ماجه /كتاب الفتن /باب افتراق األمم ( )1321/2رقم الحديث.3992 :
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()1

واآلجري في الشريعة

وابن أبي عاصم( ،)2والاللكائي( ،)3كلهم من طريق

عباد بن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد بن مالك.

وهذا الطريق في سنده عباد بن يوسف ذكره ابن عدى فقال :روى

أحاديث ينفرد بها ،وقد وثقه ابن ماجة ،وابن أبى عاصم( ،)4قال الكناني:

هذا إسناد فيه مقال راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم :صدوق ،وعباد بن

يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجة ،وليس له عنده سوى هذا الحديث،

وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال  :روى أحاديث تفرد بها( ،)5وذكره ابن

حبان في الثقات ،وباقي رجال اإلسناد ثقات ،وله شاهد من حديث أبي

هريرة رواه أبو داود في سننه ،والترمذي في الجامع ،وقال :حسن صحيح(،)6
وأورده الذهبي في المغني في الضعفاء ،وقال :ليس بالقوي( ،)7وقال عنه

الحافظ ابن حجر :مقبول(.)8

الطريق الرابع :عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص بذكر الزيادة.
) )1الشريعة لآلجري (.)23/1
) )2السنة ( )32/1رقم .63

) )3شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)101/1
) )4ميزان االعتدال للذهبي (.)380/2

) )5الكامل في الضعفاء البن عدي (.)346/4

) )6مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للكناني (.)179/4
) )7المغني في الضعفاء للذهبي رقم.3059 :
) )8تقريب التهذيب البن حجر (.)470/1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن محمود بن غيالن عن أبي داود الحفرى عن سفيان الثوري عن

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عن عبد اهلل بن يزيد عن عبد اهلل بن
ُمتِي ما
عمرو قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :ليأْتِي َّن على أ َّ

الن ْع ِل بِ َّ
أتى على بنِي إِ ْسرائِيل ح ْذو َّ
الن ْع ِل حتَّى إِ ْن كان ِم ْنهُ ْم م ْن أتى أ َّ
ُمهُ
عالنِيةً لكان ِفي أ َّ ِ
ت على ثِ ْنت ْي ِن
صنعُ ذلِك ،وِا َّن بنِي إِ ْسرائِيل تف َّرق ْ
ُمتي م ْن ي ْ
ُمتِي على ثالث وس ْب ِعين ِملَّةً ُكلُّهُ ْم ِفي َّ
ق أ َّ
الن ِار إِالَّ ِملَّةً
وس ْب ِعين ِملَّةً ،وت ْفت ِر ُ
ِ
ِ
صحابِي ».
واحدةً » قالوا :ومن هي يا رسول اهلل؟ قال « :ما أنا عل ْيه وأ ْ
رواه الترمذي في جامعه( ،)1واآلجري في الشريعة( ،)2والحاكم في
مستدركه

()3

والاللكائي في شرح أصول االعتقاد(.)4

كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي عن عبد اهلل
بن يزيد عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعاً ،وقال الترمذي بعد روايته :هذا

حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه.

وقال الحاكم :وقد روي هذا الحديث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
وعمرو بن عوف المزني بإسنادين تفرد بأحدهما عبد الرحمن زياد اإلفريقي،

واآلخر كثير بن عبد اهلل المزني ،وال تقوم بها الحجة(.)1

) )1الجامع الصحيح للترمذي /كتاب اإليمان /باب افتراق األمة /حديث رقم .2641
) )2الشريعة لآلجري (.)28/1

) )3المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )218/1رقم الحديث.444 :
) )4شرح أصول اعتقاد أهل السنة (.)99/1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعن إسحاق بن راهويه قال :سمعت يحيى بن سعيد يقول عبد الرحمن

بن زياد ثقة ،وروي عن أحمد أنه قال :ال أكتب حديثه منكر الحديث ،وعن

ابن معين :ليس به بأس وهو ضعيف ،وقال يعقوب بن شيبة :ضعيف
الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح ،وقال يعقوب بن سفيان :ال بأس به

وفي حديثه ضعف.

وعن يحيى القطان أنه قال :اإلفريقي ثقة ورجاله ال نعرفهم ،وقال

صالح بن محمد :منكر الحديث ولكن كان رجالً صالحاً ،وقال أبو داود:

قلت ألحمد بن صالح :يحتج بحديث اإلفريقي قال :نعم ،قلت :صحيح
الكتاب قال :نعم ،وقال الترمذي :ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى
القطان وغيره ،ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب

الحديث ،وقال النسائي :ضعيف ،وقال ابن خزيمة :ال يحتج به ،وقال

سحنون :عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ثقة ،وقال الحربي :غيره أوثق منه،
وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم ،وقال ابن حبان :يروي
الموضوعات عن الثقات ،ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب ،وكان

البخاري يقوي أمره ،ولم يذكره في كتاب الضعفاء(.)2

الطريق الخامس :عن سعد بن أبي وقاص بذكر الزيادة.
) )1المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )218/1رقم الحديث.443 :

) )2تهذيب التهذيب البن حجر( ،)158/6والمجروحين البن حبان( )50/2وميزان االعتدال
للذهبي(.)562/2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن يوسف بن موسى عن أحمد بن عبد اهلل بن يونس عن أبي بكر

بن عياش عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهلل بن عبيدة عن عائشة ابنة

ت بُنو
سعد عن أبيها قال :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :ا ْفترق ْ
ِ ِ
ِ ِ َّ
ِ
َّام واللَّيالِي حتَّى ت ْفت ِرق
إ ْسرائيل على إ ْحدى وس ْبعين ملةً ،ول ْن ت ْذهب ْاألي ُ
الن ِار إِالَّ و ِ
ُمتِي على ِم ْثلِها ،و ُك ُّل ِف ْرقة ِم ْنها ِفي َّ
احدةً ،و ْهي اْلجماعةُ».
أ َّ
أخرجه البزار في مسنده ،وقال :وهذا الحديث ال نعلمه يروى عن سعد

إال من هذا الوجه وال نعلم روى عبد اهلل بن عبيدة عن عائشة عن أبيها إال

هذا الحديث( ،)1وأخرجه اآلجري في الشريعة( ،)2وغيرهما من طريق موسى
بن عبيدة عن عبد اهلل بن عبيدة عن عائشة عن سعد مرفوعاً.
ومدار هذا الطريق على موسى بن عبيدة ،وهو منكر الحديث حتى قال
عنه أحمد :ال يكتب حديثه ،وقال أيضاً :ال تحل الرواية عنه ،وقال :منكر

الحديث ،وكذا قال الساجي ،وأبو حاتم( ،)3وقال النسائي وغيره :ضعيف،
وقال ابن عدى :الضعف على رواياته بين ،وقال ابن معين :ليس بشيء،

وقال  -مرة :ال يحتج بحديثه ،وقال يحيى بن سعيد :كنا نتقى حديثه ،وقال
ابن سعد :ثقة ،وليس بحجة(.)4

) )1مسند البزار ( )37/4رقم الحديث. 1199 :
) )2الشريعة لآلجري ( )32/1واللفظ له.

) )3تهذيب التهذيب البن حجر (.)319/10
) )4ميزان االعتدال للذهبي (.)213/4
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الطريق السادس :عن عمرو بن عوف المزني بذكر الزيادة.

عن إسماعيل بن أبي أويس عن كثير بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف

بن زيد عن أبيه عن جده قال :كنا قعوداً حول رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
الن ْع ِل بِ َّ
وسلم -في مسجده ،فقال« :لت ْسلُ ُك َّن سنن م ْن قْبل ُك ْم ح ْذو َّ
الن ْع ِل،
ولت ْأ ُخ ُّذن ِم ْثل أ ْخِذ ِه ْم إِ ْن ِش ْب اًر ف ِش ْبر ،وان ذراعاً فذراع ،وان باعاً فباع ،حتى
لو دخلوا جحر ضب دخلتم فيه إال أن بني إسرائيل افترقت على موسى على
إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إال فرقة واحدة ،اإلسالم وجماعتهم ،وأنها

افترقت على عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقة كلها ضالة إال فرقة

واحدة ،اإلسالم وجماعتهم ،ثم إنهم يكونون على اثنتين وسبعين فرقة كلها
ضالة إال فرقة واحدة ،اإلسالم وجماعتهم »

أخرجه الحاكم في مستدركه ،وقال :تفرد به كثير بن عبد اهلل وال تقوم

به حجة(.)1

وقال ابن حبان عنه :منكر الحديث جداً يروي عن أبيه عن جده نسخة

موضوعة ال يحل ذكرها في الكتب وال الرواية عنه إال على جهة التعجب،
وكان الشافعي  -رحمه اهلل – يقول :كثير بن عبد اهلل المزني ركن من أركان

الكذب( ،)2وقال عنه الحافظ بن حجر :ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب(.)3

) )1المستدرك للحاكم/كتاب العلم/فصل في توقير العالم ( )218/1رقم الحديث.445 ،443 :
) )2المجروحين البن حبان (.)221/2

) )3تقريب التهذيب البن حجر (.)39/2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريق السابع :عن أنس بن مالك بذكر الزيادة.

عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو عن قتادة عن
أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم« :إِ َّن بنِي
ُمتِي ست ْفت ِر ْق على ثِْنت ْي ِن
ت على إِ ْحدى وس ْب ِعين ِف ْرقةً ،وِا َّن أ َّ
إِ ْسرائِيل ا ْفترق ْ
الن ِار إِالَّ و ِ
وس ْب ِعين ِف ْرقةً ُكلُّها ِفي َّ
احدةً ،و ْهي اْلجماعةُ».
أخرجه ابن ماجة في سننه( ،)1وابن أبي عاصم في السنة(.)2
قال األلباني :ولحديث أنس طرق كثيرة جداً تجمع عندي منها سبعة،

وفيها كلها الزيادة المشار إليها ،مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها(( .)3يعني

بالزيادة المشار إليها :زيادة «كلها في النار إال واحدة» .ويعني بالزيادة

األخرى ما ورد أن الصحابة قالوا :وما تلك الفرقة؟ قال« :من كان على ما

أنا عليه اليوم وأصحابي»).

رواه عن أنس -رضي اهلل عنه -قتادة بن دعامة ،وعبد العزيز بن

صهيب ،وزياد بن عبد اهلل النميري ،وسعيد بن أبي هالل ،وسليمان بن
طريف ،وزيد بن أسلم ،ويحيى بن سعد األنصاري.
) )1السنن البن ماجه ( )1322/2رقم الحديث.3993 :
) )2السنن البن أبي عاصم ( )32/1رقم الحديث.64 :

) )3السلسلة الصحيحة لأللباني( )203/1الحديث رقم .204
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2

رواه من طريق قتادة :ابن ماجة( ،)1وابن أبي عاصم

كالهما عن

هشام بن عمار بلفظ « :إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة،
وان أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة ،كلها في النار إال واحدة ،وهي

الجماعة».

قال عنه الحافظ ابن حجر :صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن( ،)3وقال
ابن أبي حاتم عن أبيه :لما كبر هشام تغير فكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن

تلقن وكان قديماً أصح ،وقال :سئل عنه أبي :فقال :صدوق(.)4

ورواه من طريق عبد العزيز بن صهيب :أبو يعلى( ،)5واآلجري(،)6
()7

وابن بطة

كلهم من طرق عن مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن

صهيب عن أنس بن مالك مرفوعاً« :إن بني إسرائيل افترقت على إحدى

وسبعين فرقة وان أمتي تفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إال

السواد األعظم».

) )1السنن البن ماجه ( )1322/2رقم الحديث.3993 :
) )2السنن البن أبي عاصم ( )32/1رقم الحديث.64 :
) )3تقريب التهذيب البن حجر (.)268/2

) )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم (.)66/9

) )5المسند ألبي يعلى ( )32/7رقم الحديث .3938
) )6الشريعة لآلجري (.)31/1
) )7اإلبانة رقم الحديث .271
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال عنه الهيثمي :مبارك بن سحيم متروك( ،)1وقال المزي :قال عبد

اهلل بن أحمد بن حنبل :سمعت أبي يقول :وعرضت عليه أحاديث مبارك بن
سحيم الذي حدثنا عنه سويد فأنكرها ولم يحمده أظنه قال ليس بثقة وأنكرها

إنكا اًر شديداً وأظنه قال اضربوا عليه ،وقال أبو زرعة :واهي الحديث منكر
الحديث ما أعرف له حديثاً صحيحاً ،وقد حسنوه بمولى عبد العزيز بن

صهيب ،وقال أبو حاتم :منكر الحديث ضعيف الحديث ،وقال البخاري:
منكر الحديث ،وقال النسائي :ليس بثقة وال يكتب حديثه ،وقال في موضع

آخر :متروك الحديث ،وقال أبو بشر الدوالبي :متروك الحديث ،وقال الحاكم
أبو أحمد :ذاهب الحديث ،وقال أبو حاتم بن حبان :ينفرد بالمناكير ال يجوز

االحتجاج به(.)2

ورواه من طريق زياد بن عبد اهلل النميري أحمد عن أنس« :إن بني
إسرائيل قد افترقت على اثنتين وسبعين فرقة وأنتم تفترقون على مثلها كلها

في النار إال فرقة»(.)3

وزياد النميري قال عنه ابن حبان :منكر الحديث يروي عن أنس أشياء

ال تشبه حديث الثقات ال يجوز االحتجاج به ،تركه يحيى بن معين(.)4
) )1مجمع الزوائد (.)296/7

) )2تهذيب الكمال (.)175/27

) )3مسند أحمد ( )241/19رقم الحديث .12208
) )4المجروحين (. )306/1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورواه من طريق سعيد بن أبي هالل عن أنس أحمد أيضاً وزاد :قالوا:

يا رسول اهلل من تلك الفرقة ؟ قال« :الجماعة الجماعة» (.)1

وفي هذا الطريق ابن لهيعة قال عنه الحافظ ابن حجر :اختلط في آخر

عمره وكثر عنه المناكير في روايته ،وقال ابن حبان :كان صالحاً ولكنه

كان يدلس عن الضعفاء(.)2

ورواه من طريق سليمان بن طريف اآلجري( ،)3وابن بطة

()4

كالهما

من طريقين عن شبابة بن سوار« :وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو
إسرائيل ،وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل».
وقد اختلف في اسم سليمان بن طريف فأوردوه في الكنى ،قال الحافظ

ابن حجر :أبو عاتكة اسمه طريف بن سلمان ،ويقال سلمان بن طريف
كوفي ،ويقال بصري ،قال أبو حاتم :ذاهب الحديث ،وقال البخاري :منكر

الحديث ،وقال النسائي :ليس بثقة ،وقال الدارقطني ضعيف(.)5
) )1مسند أحمد ( )462/19رقم الحديث .12479

) )2تعريف أهل التقديس البن حجر ( )54/1رقم الحديث .140
) )3الشريعة لآلجري (.)30/1
) )4اإلبانة رقم الحديث.270

) )5تهذيب التهذيب البن حجر (.)158/12
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2

ورواه من طريق زيد بن أسلم اآلجري( ،)1وابن بطة

كالهما من

طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن عن يعقوب بن زيد التيمي عن زيد

بن أسلم عن أنس مرفوعاً وفي آخره  :قيل من هم يا رسول اهلل؟ قال:

«الجماعة».

وفي هذا الطريق علتان :إحداهما ضعف نجيح حتى قال عنه البخاري:

منكر الحديث( ،)3وقال عنه ابن حبان :كان ممن اختلط في آخر عمره(.)4

والعلة الثانية :أن زيد بن أسلم كثير اإلرسال ،وذكر ابن عبد البر في

مقدمة التمهيد ما يدل على أنه كان يدلس وقال في موضع آخر لم يسمع

من محمود بن لبيد(.)5

ورواه من طريق يحيى بن سعد األنصاري العقيلي من طريق عبد اهلل

بن سفيان الخزاعي عن يحيى بن سعيد عن أنس مرفوعاً« :تفترق هذه األمة
على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال فرقة واحدة» قيل  :يا رسول اهلل

ما هذه الفرقة ؟ قال « :من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي» .
) )1الشريعة لآلجري (.)29/1
) )2اإلبانة رقم الحديث .269
) )3التاريخ الكبير (.)114/8
) )4المجروحين (.)60/3

) )5تهذيب التهذيب ( ،)397/3وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ( )178/1رقم . 211
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال العقيلي بعد روايته لهذا الحديث ":ليس له من حديث يحيى بن

سعيد أصل ،وانما يعرف هذا الحديث من حديث األفريقي(.)1

هذه طرق حديث أنس مدارها على الضعفاء والمتروكين وأسانيدها ال
تسلم من علة.
وبعد جمع طرق هذا الحديث المشهور (حديث افتراق األمم) نجد أن
حديث أبي هريرة هو أصح حديث يروى في االفتراق وهو حديث حسن،

وليس فيها زيادة :كلها في النار إال واحدة ،ومداره على محمد بن عمرو بن
وقاص الليثي ،وقد أجمل الحافظ ابن حجر أقوال األئمة فيه فقال :صدوق

له أوهام( ،)2وقال عنه يحيى بن معين  :ما زال الناس يتقون حديثه(،)3
وباقي طرق الحديث فيها مناكير وغرائب.

ومع ضعف الحديث من حيث السند إال أن األمة تلقته بالقبول

واستغنت بشهرته وقبوله عن النظر في سنده السيما أن له طرقاً كثيرة ربما

يتقوى بمجموعها.

الرأي المختار
) )1الضعفاء (.)262/2

) )2تقريب التهذيب (.)119/2

) )3تهذيب الكمال (.)216/26
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما سبق ذكره فإن الباحث يختار تصحيح حديث افتراق األمم والزيادة

الواردة فيه لتصحيح العلماء له سنداً ومتناً ،ولشواهده وتعدد طرقه ،ولتلقي

األمة له بالقبول حتى استغنوا بشهرته عن النظر في سنده.
الخاتمة:

من خالل ما سبقت دراسته وبحثه يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
 على الرغم من تضعيف بعض المحدثين قديماً للحديث سنداً ومتناً كابنحزم والشوكاني وابن الوزير ،ومحاولة بعض المعاصرين من الشيعة

وغيرهم الطعن فيه ليتمشى مع أهوائهم وأغراضهم إال أن هناك من

العلماء من صحح الحديث سنداً ،ومن صححه سنداً ومتناً معاً ،وهذا ما
بيَّنتْه هذه الدراسة.

 الحديث ثابت عند كثير من العلماء والمحدثين ،فقد صححوه سنداً ومتناً،وتلقته األمة بالقبول وعملوا به واحتجوا به وصار مشهو اًر واستغنوا

بشهرته عن النظر إلى سنده ورجاله كما فعلوا بغيره من األحاديث أمثال

حديث معاذ بن جبل في القضاء.
 الحديث الذي يتلقاه العلماء بالقبول ويحتجون به نص كثير من علماءالحديث على أنه داخل في دائرة المقبول الذي هو أعم من الصحيح

والحسن.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث مع تصحيحه وقبول العلماء له تعضده اآليات واآلثار التي بينتتفرق األمم واختالفهم ويعضده واقع الحال ،وهذا يشهد له ويرقيه.
ويرُّد
 بثبوت صحة هذا الحديث كما بين ذلك البحث يثبت االحتجاج به ُعلى من حاول إنكاره من أصحاب البدع واألهواء من المعاصرين من

الشيعة وغيرهم.

 ينبغي على المسلم تجنب أسباب التفرق واالختالف والتشتت وذلكبالتمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح ،واالبتعاد عن البدع

واإلحداث في الدين ما ليس منه.

أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذا العمل مني وأن

يجعله خالصاً لوجهه وأن ينفع به المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارك على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر.
مصادر ومراجع البحث:
 القرآن الكريم.
 -1افتراق األمة -للصنعاني -دار العاصمة – الرياض -الطبعة األولى،
1415هـ -تحقيق  :سعد بن عبد اهلل بن سعد السعدان.

 -2البحر الزخار مسند البزار -للبزار -تحقيق :د .محفوظ الرحمن زين
اهلل -مؤسسة علوم القرآن -1409 -بيروت.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -3التاريخ الكبير -للبخاري  -دار الفكر -تحقيق  :السيد هاشم الندوي.

 -4الجرح والتعديل -البن أبي حاتم الرازي  -دار إحياء التراث العربي –
بيروت -الطبعة األولى – 1271هـ 1952 -م.

 -5الجامع الصحيح سنن الترمذي -ألبي عيسى الترمذي -دار إحياء
التراث العربي – بيروت-تحقيق  :أحمد محمد شاكر وآخرون.

 -6السلسلة الصحيحة -لمحمد ناصر الدين األلباني.

 -7السلسلة الضعيفة -مختصرة -لمحمد ناصر الدين األلباني -مكتبة
المعارف – الرياض.

 -8السنة -البن أبي عاصم -تحقيق :األلباني -المكتب اإلسالمي –
بيروت -الطبعة  :األولى 1400 ،ه.

 -9السنن – البن ماجه – تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  -دار الفكر -
بيروت – لبنان.

 -10الشريعة لآلجري.

 -11الضعفاء -للعقيلي -دار المكتبة العلمية – بيروت -الطبعة األولى
1404هـ 1984 -م -تحقيق  :عبد المعطي أمين قلعجي.

 -12الطبقات الكبرى -البن سعد -دار صادر – بيروت.

 -13الفصل في الملل واألهواء والنحل -البن حزم الظاهري -مكتبة
الخانجي – القاهرة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -14الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة -للشوكاني -المكتب

اإلسالمي – بيروت الطبعة الثالثة1407 ،ه -تحقيق  :عبد الرحمن
يحيى المعلمي.

 -15القاموس المحيط – الفيروزآبادي.

 -16االعتصام -للشاطبي -المكتبة التجارية الكبرى -مصر2009 -م.

 -17العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -البن الوزير
اليماني -تحقيق شعيب األرنؤوط -مؤسسة الرسالة -بيروت -الطبعة

الثانية1412 -هـ1992 -م.

 -18الكامل في ضعفاء الرجال -البن عدي – تحقيق :يحيى مختار
غزاوي -دار الفكر1409 -ه – 1988م -بيروت.

 -19المجروحين – البن حبان  -دار الوعي – حلب  -تحقيق :محمود
إبراهيم زايد.

 -20المستدرك على الصحيحين -ألبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري -دار

الكتب العلمية –بيروت -الطبعة األولى1411 ،هـ 1990-م -تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا.

 -21الموضوعات -البن الجوزي -تحقيق :عبدالرحمن محمد عثمان-
الطبعة األولى 1386ه – 1966م.

 -22النهاية في غريب الحديث واألثر البن محمد الجزري -المكتبة
العلمية -بيروت 1399 ،هـ 1979 -م  -تحقيق  :طاهر أحمد
الزاوى  -محمود محمد الطناحي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -23بحوث في الملل والنحل -لجعفر السبحاني -مؤسسة النشر
اإلسالمي -الطبعة الثالثة.

 -24تقريب التهذيب البن حجر العسقالني -دراسة وتحقيق :مصطفى عبد
القادر عطا -دار المكتبة العلمية -بيروت – لبنان -الطبعة الثانية
 1415ه 1995 -م.

 -25تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس -البن حجر

العسقالني -تحقيق :د.عاصم بن عبد اهلل القريوني -مكتبة المنار –
األردن -الطبعة  :األولى.

 -26تهذيب التهذيب -البن حجر العسقالني -الطبعة األولى  1404هـ -
 1984م -دار الفكر.

 -27تهذيب الكمال -للمزي -مؤسسة الرسالة – بيروت -الطبعة األولى،
1400هـ – 1980م ،تحقيق :د .بشار عواد معروف.

 -28جامع التحصيل في أحكام المراسيل -ألبي سعيد بن خليل بن كيكلدي
أبو سعيد العالئي -تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي -عالم الكتب

– بيروت -الطبعة :الثانية .1986 – 1407
 -29سنن أبي داود -دار الكتاب العربي ـ بيروت.

 -30سنن الدارمي -دار الكتاب العربي – بيروت -الطبعة األولى،
1407هـ -تحقيق  :فواز أحمد زمرلي  ،خالد السبع العلمي.
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 -31شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع
الصحابة -للاللكائي -دار طيبة  -الرياض  -1402 ،تحقيق:

د.أحمد سعد حمدان

 -32صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -مؤسسة الرسالة – بيروت-
الطبعة الثانية1414 ،ه – 1993م -تحقيق :شعيب األرنؤوط-
األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.

 -33صحيح البخاري -ألبي عبد اهلل البخاري -دار الكتب العلمية-
بيروت -لبنان -الطبعة الثانية1423 -هـ2002 -م.

 -34صحيح مسلم -ألبي الحسين مسلم بن الحجاج -دار الكتب العلمية-
بيروت -لبنان -الطبعة األولى1421 -هـ2001 -م.

 -35فتح القدير -للشوكاني -تحقيق :عبد الرحمن عميرة -دار الوفاء-
المنصورة -الطبعة الثانية1418 -ه1997-م.

 -36لسان العرب  -ابن منظور -دار صادر – بيروت -الطبعة األولى.

 -37مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر

الهيثمي -بتحرير الحافظين الجليلين :العراقي وابن جحر 1988 -م
 -دار الكتب العلمية بيروت – لبنان.

 -38مجموع الفتاوى -البن تيمية -المحقق :أنور الباز  -عامر الجزار-
دار الوفاء -الطبعة  :الثالثة 1426 ،هـ  2005 -م.

 -39مسند أبي يعلى -تحقيق حسين سليم أسد -دار المأمون للتراث -سنة
النشر  -1984 – 1404دمشق.
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 -40مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -المحقق :شعيب األرنؤوط وآخرون-
مؤسسة الرسالة  -الطبعة  :الثانية 1420هـ 1999 ،م.

 -41مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -ألحمد بن أبي بكر بن

إسماعيل الكناني -تحقيق محمد المنتقى الكشناوي -دار العربية-
بيروت1403 -ه.

 -42ميزان االعتدال -للذهبي -تحقيق :علي محمد البجاوي -دار المعرفة
-بيروت – لبنان.

 -43نظم المتناثر من الحديث المتواتر -لمحمد بن جعفر الكتاني أبو عبد
اهلل -تحقيق شرف حجازي -دار الكتب السلفية -مصر.
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حماية المجتمع من الجريمة
يحقق تكامل المجتمع ووحدته ونموه
د .عبد الحميد إبراهيم سلطان
كلية اآلداب  -الخمس

المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد  المبعوث رحمة

للعالمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد،

فإن هذا البحث الموسوم :حماية المجتمع من الجريمة يحقق تكامل
المجتمع ووحدته ونموه ،يأتي في إطار معالجة ما يتعرض له مجتمعنا من
انتشار للجريمة ،وضرورة إصالح ذلك بشتى الوسائل؛ فاإلسالم دين السالم

والمحبة ،وال يسمح بانتشار الجريمة ،بل يقرر أنها نوع من أنواع المنكر ،الذي
ت
يأمرنا اهلل تعالى في كتابه العزيز بإنكاره ،قال تعالىُ ﴿:كنتُْم َخْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ُخ ِر َج ْ
ِ
لِ َّلن ِ
ون بِاللّ ِه﴾[آل عمران.]110:
ْم ُرو َن بِاْل َم ْع ُروف َوتَْن َه ْو َن َع ِن اْل ُمن َك ِر َوتُ ْؤ ِمُن َ
اس تَأ ُ
ومقابل ذلك ينعم اهلل على اإلنسان المسلم بنعم كثيرة ال تعد ،وال تحصى قال
سبحانه﴿ :وِان تَع ُّدوْا نِعم َ َّ ِ
وها﴾[ إبراهيم ،]34 :ومن أعظم نعم اهلل
ص َ
ت الله الَ تُ ْح ُ
ُ
َْ
َ
ِّ
ت َمثَ َابةً ل َّلن ِ
اس َوأ َْمناً
﴿وِا ْذ َج َعْلَنا اْلَبْي َ
على عباده نعمة (األمن واألمان) قال تعالىَ :
اهيم وِاسم ِ
ِ ِ ِ ِ
اهيم م ًّ
ِ
ِ
ِ
ِ
طهِّ َار َبْيتِ َي
يل أَن َ
اع َ
َواتَّخ ُذوْا من َّمقَام إِْب َر َ ُ َ
صلى َو َعه ْدَنا إلَى إْب َر َ َ ْ َ
ِِ
ِ َّ ِ ِ
ُّج ِ
ود﴾[البقرة ]125 :ففي ظل األمن واألمان يسعد
ين َو ُّ
الرَّك ِع الس ُ
ين َواْل َعاكف َ
للطائف َ
الفرد ،وينهض بواجبات االستخالف في األرض ،وهي :عبادة اهلل ،وعمارة أرضه،
والرقي بالمجتمع بينما في ظل انتشار المعصية والمنكر ،وعدم التناهي عن ذلك
يعيش اإلنسان في فوضى عارمة ،ال تحقق له شيئا ،قال تعالى -واصفا بني
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ِ َّ ِ
ين
إسرلئيل﴿ :-لُع َن الذ َ
ِ
صوا َّو َك ُانوْا
َذل َك بِ َما َع َ

يل َعلَى ِل َس ِ
يسى ْاب ِن
َكفَ ُروْا ِمن َبنِي إِ ْس َرائِ َ
ان َد ُاو َ
ود َو ِع َ
اه ْو َن َعن ُّمن َك ٍر فَ َعلُوهُ َلبِْئ َس َما
ون َك ُانوْا الَ َيتََن َ
َي ْعتَ ُد َ

ون﴾[المائدة.]79-78 :
َي ْف َعلُ َ

َم ْرَي َم
َك ُانوْا

إشكالية البحث:
المشكلة التي يعالجها هذا البحث ما يتعرض إليه مجتمعنا الليبي من انتشار

غير مسبوق للجريمة بكل أنواعها ،بما في ذلك الجريمة المنظمة ،وهي من أخطر
أنواع الجريمة –حمى اهلل تعالى مجتمعنا منها -فالمجتمع الليبي كغيره من
المجتمعات اإلنسانية ال يخلو من أناس يغلب عليهم طغيان الجانب الشرير ،أو
الجانب المادي ،فيدفعهم ذلك إلى تعدي حقوقهم ،واالعتداء على غيرهم ،ومن هنا

كانت الجريمة التي ترتبط في األذهان -على مر العصور -بمعاني الشر والخوف
والقلق واالضطراب آخذة في االنتشار في بلدنا وهي منكر يجب معالجته ،وتكمن
تساؤالت البحث في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
تساؤالت البحث:
 -1هل حماية المجتمع من الجريمة ضرورة يفرضها الدين؟
 -2هل لضعف الوازع الديني في المجتمع اإلسالمي أثره في انتشار الجريمة؟
 -3هل مكافحة الجريمة وانتشار األمن مهم في تحقيق تكامل األمة ووحدتها
وازدهارها؟
أهداف البحث:
تكمن أهداف الدراسة في تحقيق األهداف اآلتية:
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أوال -بيان أن حماية المجتمع من الجريمة ضرورة يفرضها الدين.
ثانيا -بيان أن لضعف الوازع الديني في المجتمع اإلسالمي أثره في انتشار
الجريمة.
ثالثا -بيان أن مكافحة الجريمة وانتشار األمن مهم في تحقيق تكامل األمة
ووحدتها وازدهارها.
أهمية البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في كونه يهتم بمعالجة ظاهرة الجريمة ،بل بأخطر
أنواعها ،وهي الجريمة المنظمة؛ وذلك بالتعرف على أسباب هذه الظاهرة ،وكيفية
معالجتها من جذورها؛ بشتى الطرق والوسائل من قبل كافة أفراد المجتمع ،واال

فسيخسر الجميع؛ جراء انتشار هذه الظاهرة ،وعدم معالجتها ،وسيتهدد السلم
االجتماعي برمته ،وتعم الفوضى ،وتتوقف كافة مناحي الحياة ،وهذا نوع من
اد ِفي
الفساد في األرض ،الذي يظهر بسبب كسب الناس ،قال تعالى﴿ :ظَهَ َر اْلفَ َس ُ
النا ِ ِ ِ
ت أَْي ِدي َّ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّهُ ْم
اْلَبِّر َواْلَب ْح ِر بِ َما َك َسَب ْ
س لُيذيقَهُم َب ْع َ
ون﴾[الروم .]41 :وقد روى الترمذي عن رسول اهلل  أنه قالَ « :و َّال ِذي
َي ْر ِج ُع َ
وف ،ولَتَْنهو َّن ع ِن اْلمْن َك ِر ،أَو لَي ِ
َن ْف ِسي بِي ِد ِه ،لَتَأْمرَّن بِاْلمعر ِ
ث
َن َيْب َع َ
وش ُك َّن اللَّهُ أ ْ
ْ ُ
َ َُ َ
َ
َ ُْ
ُُ
ُ
()1
ِ
اب لَ ُك ْم»  .قال أبو عيسى هذا حديث
َعلَْي ُك ْم عقَ ًابا ِّمْنهُ ،ثَُّم تَ ْد ُع َ
ونهُ فَالَ ُي ْستَ َج ُ
حسن .قال الشيخ األلباني :حسن.

 -1أخرجه الترمذي في سننه ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها ،رقم الحديث .2169
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أسباب اختيار الموضوع:
ما دفعني الختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة من أهمها:
 -1تطور انتشار الجريمة يوماً بعد يوم في هذه األيام في بلدنا ،بما يهدد وحدة
األمة واستقرارها.

 -2فقدان اإلحساس باألمن والطمأنينة في كثير من مناطقنا؛ بسبب عدم اهتمام
المجتمع بوجه عام بهذه الظاهرة ،سواء من حيث اهتمام أولياء األمور
بأبنائهم ،أو من حيث تطبيق القوانين بصورة صحيحة األمر الذي أفقد الحياة

طعمتها.
 -3كثرة ال قتلى والمعاقين بين أفراد مجتمعنا الطيب ،وفقدان كثير من الممتلكات
دون وجه حق.
 -4عدم اشتمال القانون الوضعي الليبي على معايير قادرة على معالجة الظاهرة
من حيث تحديد السلوك اإلجرامي ،وما يناسبه من عقاب.
منهج البحث:
سيتم استخدام المنهج االستقرائي ،من خالل تتبع جزئيات انتشار الجريمة

في مجتمعنا بغية الكشف عنها ،وكيفية التعامل معها ومعالجتها ،تحقيقا لتعايش
سلمي بين أفراد المجتمع ،بما يعمل على بناء الدولة وتقدمها ،كما سيتم استخدم
المنهجين التحليلي والتركيبي ،ثم المنهج البنائي الذي سيستخدم في صياغة
األفكار وكتابتها من جديد.
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هيكلية البحث :يتكون البحث من مقدمة ،وتمهيد ومبحثين ،وخاتمة.
فالمقدمة :تتضمن إشكالية البحث ،وتساؤالته ،وأهدافه ،وأهميته ،وأسباب
اختيار ،ومنهج الدراسة ،وهيكلية البحث.

والتمهيد :يتناول بيان أن حماية المجتمع من الجريمة ضرورة يفرضها
الدين.
المبحث األول :يتناول بيان أثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة.
والمبحث الثاني :يتناول بيان أن مكافحة الجريمة وانتشار األمن ضروري
لتحقيق تكامل األمة ووحدتها وازدهارها.

الخاتمة :وتتضمن أهم نتائج البحث ،وبعض التوصيات.
التمهيد
حماية المجتمع من الجريمة ضرورة يفرضها الدين
حرص اإلسالم على حماية الضروريات من االعتداء ،وجعل حفظها واقعاً

في مرتبة الضرورة ضمن مقصود الشارع من حفظ الكليات الخمسة في الخلق،
وهي :حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل والمال؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه

األصول الخمسة مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول الخمسة مفسدة األمر الذي
يستلزم ضرورة مكافحة الجريمة في المجتمع اإلسالمي على وجه العموم ،وفي

مجتمعنا الليبي على وجه الخصوص ،وأن في مكافحتها فائدة مهمة في سبيل
تحقيق تكامل األمة ووحدتها ،ذلك أن المجتمع الليبي؛ باعتباره مجتمعا مسلما

خاليا من الطائفية ينبغي أن يكون قائما على األمن واألمان ،وأال يبقي تطبيق
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اإلسالم نظرياًّ ،دون أن يتجسد إلى واقع حي ملموس ،واال -فإنه في هذه الحالة-
سيحرم من نعمة األمن واألمان ،واالستقرار واالزدهار ،ويفتح على نفسه كثي اًر من

الثغرات التي يتسلل منها االنحراف ،فتنتشر الجريمة بكافة أشكالها ،ويتهدد تكامل

األمة ووحدتها .وهو ما سيتم تناوله في المبحثين اآلتيين على النحو اآلتي:
المبحث األول
أثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة

إن النزعة إلى التدين من صميم الفطرة اإلنسانية؛ فاإلنسان متدين بطبعه،

وهو «الكائن الوحيد الذي ينزع بطبعه إلى التدين عن وعي وادراك وارادة»(.)1

ومما يدل على فطرية النزعة الدينية في النفس اإلنسانية قول اهلل -عز وجل:-
آد َم ِمن ظُهُ ِ
ت بِ َرِّب ُك ْم
َخ َذ َرب َ
ُّك ِمن َبنِي َ
﴿وِا ْذ أ َ
ورِه ْم ُذِّريَّتَهُ ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعَلى أَنفُ ِس ِه ْم أََل ْس ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾[األعراف]172 :
امة إَّنا ُكَّنا َع ْن َه َذا َغافل َ
قَالُوْا َبلَى َشه ْدَنا أَن تَقُولُوْا َي ْوَم اْلقَي َ
وقوله سبحانه ﴿ :فَأ َِق ْم َو ْجهَ َك لِ ِّلد ِ
ط َرةَ اللَّ ِه الَّتِي فَطَ َر َّ
اس َعَلْيهَا ال
ين َحنِيفًا ِف ْ
الن َ
النا ِ
يل ِل َخْل ِ
ق اللَّ ِه َذلِ َك ِّ
ِّم َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ون﴾[الروم ]30 :وقوله
تَْب ِد َ
س ال َي ْعلَ ُم َ
الد ُ
ين اْلقَي ُ
 » :كل مولود يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه ،أو ينصرانه ،أو يمجسانه«(.)2

فهذه األدلة تقرر بلفظها ومفهومها أن «اإلنسان يولد وبه إيمان فطري بوجود قوة
 -1زقزوق :محمود حمدي ،1415 ،العقيدة الدينية وأهميتها في حياة اإلنسان ،هدية مجلة
األزهر ،ص .16

 -2رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب (ما قيل في أوالد المشركين) حديث رقم:
( .1385الفتح .)314/3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خفية تسيطر عليه وعلى الحياة حوله ،قوة يفزع إليها عند الحاجة ويطمئن

بوجودها في حياته»(.)1

غير أن للمؤثرات البيئية المتعددة -التي تحيط باإلنسان -أث اًر ال ينكر في

المحافظة على سالمة هذه الفطرة ونقائها ،أو االنحراف بها عن مسارها السوي،
وهذا ما يقرره رسول اهلل  في حديثه الشريف السالف الذكر؛ فالطفل يولد على
الفطرة ،وهي الدين الحن يف ،لكنه يتأثر بسلوك الوالدين ،وبعوامل التربية والثقافة
التي ينشأ فيها،؛ فأبواه قد يهودانه ،أو ينصرانه ،أو يمجسانه ،وبذلك يضعفان أثر

الفطرة التي ولد عليها ،ويقويان فيه ما يخالفها.
وهذا يعني أن «الدين فيه أساس فطري؛ هو الفطرة التي يولد عليها اإلنسان،

كما أن فيه ناحية مكتسبة من البيئة التي ينشأ فيها اإلنسان»( .)2وهذا ما يجعلنا
نالحظ أن كل الرساالت السماوية جاءت «تخاطب في اإلنسان تلك النزعة الدينية
األصيلة ،وتوقظ في أعماقه هذا الشعور الديني المتأصل في النفوس»(.)3

ومعنى هذا أن رسالة األديان لم تكن تتجه إلى خلق الميول الدينية في

ال– الوجهة
النفوس ،وانما كانت توجه هذه الميول –التي هي موجودة أص ً

الصحيحة؛ لتصل إلى الدين الصحيح؛ فالوحي اإللهي جاء رحمة من عند اهلل،

 -1نوفل :عبدالرزاق ،1998 ،هللا والعلم الحديث ،دار الشروق ،ضمن منشورات مكتبة األسرة،
ص. 17

 -2نجاتي :محمد عثمان ،1993 ،الحديث النبوي وعلم النفس ،دار الشروق ،ط ،2ص34
بتصرف .
 -3موسى :محمد يوسف ،1980 ،اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ص.19
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يهدي النفوس الضالة ،ويساعد العقل اإلنساني على الوصول إلى الحق من أقرب

الطرق وأيسرها(.)1

والوازع الديني هو المحرك النفسي الفعال ،الذي يدفع اإلنسان إلى ترجمة

أحكام الدين الحق إلى واقع ملموس؛ إذ أنه يعني :استحضار العبد عظمة خالقة،
وقدرته على بعثه ،ومحاسبته على عمله ومجازاته عليه في الدنيا ،أو في اآلخرة،
أو فيهما معاً.
وفي ظل هذا االستحضار يتحقق أبرز معنى من معاني الدين ،وهو:
«الخضوع واالنقياد

()2

وخضوع المتدين الحق شعوري اختياري معاً ،ظاهري

وباطني معاً ،وهو حين يخشع لمعبوده ويسجد لعظمته يفعل ذلك عن طواعية،

العن كراهيه ،ألنه يقوم في ذلك بحركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها

أن تؤخذ قه اًر ،وانما تعطى وتمنح لم ن يستحقها متى اقتنعت النفس بهذا
االستحقاق»(.)3

واذا كان الخضوع واالنقياد لخالق الخلق العليم بما يصلحهم ،فال مجال

حينئذ للسلوك المنحرف بشتى صوره.

وبناء عليه فإن الوازع الديني يمثل الجهاز المناعي للنفس اإلنسانية ،يحميها
ً
من االنحراف ،ويجعلها مرك اًز إلشعاعات الخير والعمل الصالح والسلوك السوي.
وخير دليل على ذلك أن اهلل –تعالى -كثي اًر ما ينادي عباده باسم اإليمان؛ فقد بلغ

 -1ينظر المصدر السابق.
 -2لسان العرب .1467/2

 -3دراز :محمد عبد هللا ،1990 ،الدين ،الكويت ،دار القلم ،ص 49بتصرف.
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عدد ما ناداهم به في هذا السياق حوالي  89مرة على غرار ما جاء في سورة
َِّ
آمُنوْا﴾[البقرة ...]104 :إلخ .وهو يوجه إليهم
البقرة من قوله تعالىَ :
﴿يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
األحكام التشريعية بما تحتوي عليه من أوامر ونواه تصلح بها دنياهم وأخراهم،
وفي هذا إشارة إلى أن اهلل –عز وجل– يستحثهم بإيمانهم الذي يدفعهم إلى أن
يقولوا :سمعنا وأطعنا ،وفي السمع والطاعة هلل ورسوله خيري الدين واآلخرة.
وارتكاب اإلنسان للجريمة –وهي أخطر أشكال االنحراف– دليل على ضعف

الوازع الديني في نفس اإلنسان ،ومما يدل على هذا قول النبي » :ال يزني
الزاني حين يزني وهو مؤمن ،وال يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ،وال يسرق

حين يسرق وهو مؤمن ،وال ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو

مؤمن»(.)1

فالنفي في هذا الحديث ليس موجهاً إلى أصل النزعة الدينية في نفوس

مرتكبي تلك الجرائم وأمثالها –تلك النزعة التي ينبثق عنها الوازع الديني ،ويرتبط
بها استقامة وانحرافاً ،قوة وضعفاً– وانما هو موجه إلى درجة االستقامة والقوة

والكمال .وفيما يلي بيان ألسباب ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة ،وتهديد

أمن المجتمع.
لقد أصبح ضعف الوازع الديني في عصرنا الحاضر أم ًار ملموساً في سلوك

كثير من الناس ،وبقدر ما يضعف الوازع الديني بقدر ما تبرز الجريمة على
ساحة المجتمع ،وبتضافر أسباب كثيرة ضعف الوازع الديني في ضمائر كثير من
 -1رواه البخاري في صحيحه ،كتاب (الحدود) باب (الزنا وشرب الخمر) حديث رقم.6772 :
(الفتح .)69/12
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الناس ،وضعف معه أثره اإليجابي؛ ليحل محله األثر السلبي ،الذي ال يأمن معه
أحد على دينه ،أو نفسه ،أو ماله ،أو عرضه ،ومن أبرز هذه األسباب ما يلي:
أ -قصور الوعاظ والدعاة في أداء رسالتهم:
فرسالة الوعظ والدعوة إلى اهلل ترمي إلى إسعاد البشرية –وبدون األمن ال
تتحقق السعادة– وطريق السعادة يبدأ بتربية الوازع الديني في النفوس ،لكن الناظر
إلى أجهزة الدعوة -بكافة أنواعها -يدرك أن هناك قصو اًر في أدائها لرسالتها،
ويتمثل هذا القصور في:

 -1افتقاد التخطيط الدعوي الدقيق :ذلك أن كل عمل يراد له النجاح،

وتحقيق الثمرة المرجوة منه يحتاج إلى التخطيط الواعي ،الذي يقوم به أهل
االختصاص في إطار من الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف المنشود ،شريطة أن
تخرج هذه الرغبة من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي ،الذي ال تغفل عنه عين

المالحظة تقييماً وتقويماً.

وبالرغم من تعدد الوعاظ والدعاة في عصرنا الحاضر فإن المؤسسات التي

يتبعونها تفتقد إلى التخطيط الدقيق ،أو تفتقر إليه ،فعملهم يجب أن يكون قائما
على أساس:
 أن التنسيق بين إدارات الوعظ والدعوة البد أن يكون في تواصل مستمر؛لتوحيد األهداف وتحديد الخطط والمناهج واألعمال.
 -توزيع األدوار وصوالً إلى التكامل البناء.
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 تحديد األولويات في ميدان الدعوة حسب مستجدات العصر ومتطلباته ،إخراجاًللناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات الكفر إلى نور اإليمان ،ومن
ظلمات الجهل إلى نور العلم ،ومن ظلمات الخوف واالضطراب إلى نور
األمن واالستقرار.
 -توفير الدعم الالزم لنجاح عملية الدعوة مادياً ومعنوياً ،خاصة فيما يتعلق

بإعداد العنصر الرئيس في عملية الدعوة ،وهو الداعية حتى يصبح قوة مؤثرة

في تربية الوازع الديني ،ومقاومة االنحراف بكافة أشكاله.

 -2غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير :ذلك أن من أشد ما تعانيه عملية

الدعوة إلى اهلل في عصرنا الحاضر غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير؛ فقد
شغلت مواقع الدعوة المتعددة بدعاة غير مؤهلين التأهيل الكافي الذي يمكنهم من

القيام بمهمة الدعوة كما ينبغي.

وال يخفى على أحد أن من ينضم إلى حقل الدعوة دون تأهيل فإنه ال يجدي
نفعاً؛ ففاقد الشيء ال يعطيه ،بل ربما كان ضرره أكثر من نفعه ،خاصة إذا فُِقد
فيه عنصر القدوة الحسنة –الذي يقتضي أن يكون سلوك الداعية ترجمة حية

وتحول بدعوته من رسالة إلى وظيفة.
لقوله– َّ

يبين ذلك صاحب تفسير الظالل فيقول« :إن آفة رجال الدين –حين يصبح
الدين حرفة وصناعة ال عقيدة حارة دافعة– أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في
قلوبهم ،يأمرون بالخير وال يفعلونه ،ويدعون إلى البر ويهملونه ،ويحرفون الكلم
عن مواضعه ،ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى ،ويجدون فتاوى
وتأويالت قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص ،ولكنها تختلف في حقيقتها
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عن حقيقة الدين؛ لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان! كما كان
يفعل أحبار يهود ،والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي

اآلفة التي تصيب النفوس بالشك ،ال في الدعاة وحدهم ،ولكن في الدعوات ذاتها،

وهي التي تشتت قلوب الناس وأفكارهم؛ ألنهم يسمعون قوالً جميالً ،ويشهدون فعالً

قبيح ًا ،فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ،وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها

العقيدة ،وينطفيء في قلوبهم النور الذي يشعه اإليمان ،وال يعودون يثقون في

الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين».)1

ومن أين تأتي الثقة –أيضاً– «وقد أصبح بعض العلماء الكبار أدوات في يد

السلطان ،إن شاء أن ينطقوا بما يريد من شأن نطقوا وأفصحوا ،وان شاء أن

يصمتوا صمتوا حيث يجب البيان ،ويحرم الكتمان والساكت عن الحق كالناطق

بالباطل ،كالهما شيطان»(.)2

ولألسف الشديد ،فإن داء فقد الثقة في بعض الدعاة يسري ليعم جميع
الدعاة ،وألن حاجة الناس إل ى القدوة متغلغلة في النفوس فإنهم «إذا فقدوا الثقة
برجال الدين التمسوها في غيرهم ،وكانوا عرضة التباع األهواء ،وفريسة سهلة

ألصحاب الدعوات الضالة الفاسدة»(.)3

 -1قطب :سيد ،1987 ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط  68/1 ،13بتصرف .

 -2القرضاوي :يوسف ،1998 ،الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف ،بيروت ،مؤسسة
الرسالة ،ط ،6ص 92بتصرف.

 -3أبو المكارم :مصطفى نصر ،1994 ،الدعوة إلى هللا على بصيرة ،بحث منشور بالعدد السابع
من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ص 180بتصرف.
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وفي الوقت الذي ملئت فيه ساحة الدعوة بعناصر غير مؤهلة للقيام بهذه

الرسالة الجليلة فإن هناك محاوالت إلبعاد الدعاة المخلصين عن مواقع التأثير(.)1

ونتيجة لهذا أصبح الوازع الديني كامناً في النفوس بعد أن فقد من يعمل على
استخراجه إلى حيز الوجود الواقعي؛ لتصبغ به حركة الحياة.

ب -تخلي الوسائل اإلعالمية عن دورها في تربية الوازع الديني عند الناس:
ال يخفى على أحد ما تقوم به وسائل اإلعالم المختلفة من دور فعال في
التشكيل الثقافي ،واحالل معتقد مكان آخر ،أو زعزعة معتقد ما في نفوس الناس،
أو بذر فكر معين في قلوب الجماهير.
وبناء على هذا يمكن القول بأن وسائل اإلعالم تعتبر من أقوى األجهزة

الدعوية تأثي اًر ،وكان من الواجب أن تتجه وسائل اإلعالم في البالد اإلسالمية إلى
البناء ،وتعميق العقيدة ،وتزكية اإلسالم في النفوس وتربية الوازع الديني ،غير أنها

–لألسف الشديد– تردت إلى هوة سحيقة ،وأصابها االستنساخ الثقافي اإلعالمي
في جل محتواها ،وأصبحت تمثل رجع الصدى للدول اإلعالمية والثقافية األقوى،
التي ال يقف أمامها شيء ،خاصة بعد أن أحكمت هذه الدول سيطرتها على
 -1للوقوف على هذه المحاوالت ينظر:
 إسماعيل :عبدالخالق إبراهيم ،1999 ،واقع الدعوة اإلسالمية اليوم ومشكالتها الداخليةوالخارجية ،بحث منشور بالعدد الحادي عشر من حولية كلية أصول الدين والدعوة
بالزقازيق.
 داود :محمد عبدالعزيز1995 ،م ،معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في هذا العصر،بحث منشور بالجزء األول من العدد الثامن من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.
 -جريشة :علي ،1994 ،دعاة البغاة ،طنطا ،دار البشير ،ط ،3ص 124وما بعدها.
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اإلعالم العالمي بكل وسائله؛ انطالقاً من وعيها الكامل بقوة السالح اإلعالمي في
معركتها الفكرية والثقافية ضد اإلسالم ومعتنقيه.

وبذلك تحولت وسائل اإلعالم في البالد اإلسالمية إلى وسائل تدميرية تنشر

الباطل ،وتخفي صوت الحق «مساهمة بذلك في تكسير أسلحة األمة ،والغاء

حدودها الفكرية والثقافية ،ممكنة لمرور (اآلخر) بل تجاوزت أكثر من ذلك ،حيث

أصبحت أداة لآلخر»(.)1

يقول الدكتور علي جريشة« :إن وسائل اإلعالم المختلفة من صحافة واذاعة
وتليفزيون وسينما مسخرة اليوم إلشاعة الفاحشة ،واإلغراء بالجريمة ،والسعي

بالفساد في األرض ،بما يترتب على ذلك من خلخلة للعقيدة ،وتحطيم لألخالق
والقيم والمثل ،وهما :العقيدة واألخالق أساس لبناء اإلسالم ،فإذا انهدم األساس

فكيف يقوم البناء؟»(.)2

ج -ضعف التعليم الديني في مؤسسات التعليم بوجه عام:
ال يستطيع عاقل أن ينكر ما يؤديه التعليم من دور فعال في تشكيل عقلية
األمم « ،ولئن كان التعليم ذا أهمية في كل زمان ومكان ،فإن أهميته وتأثيره في
هذا العصر أكثر من ذي قبل ،وذلك لعدة أسباب منها:

 -1عبدالحليم ،محي الدين ،1419 ،إشكاليات العمل اإلعالمي بين الثوابت والمعطيات العصرية،
من المقدمة بقلم د /عمر عبيد حسنة ،العدد ( )64من سلسلة كتاب األمة القطرية ،ص21
بتصرف .
 -2جريشة :علي محمد والزيبق :محمد شريف  ،1978أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي،
القاهرة ،دار االعتصام ،ط ،2ص.71
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -أن التعليم بات يشغل معظم أوقات اإلنسان وزهرة عمره؛ فهو يتلقفه وليداً في

الحضانة ورياض األطفال ،ويستمر معه حتى نهاية الدراسة الجامعية في

الغالب.
 -أن المؤسسات التعليمية أصبحت في العصر الحاضر أكثر عمقاً من تأثير

البيت واألبوين ،وذلك بحكم الضغوط االقتصادية التي ال يخلو منها بيت ،مما

اضطر معه رب األسرة إلى بذل المزيد من الجهد لتحصيل لقمة العيش.
وكذلك عملت أجهزة اإلعالم المختلفة على استراق أوقات الناس ،مما شغل
اآلباء عن أبنائهم ،وجعل المؤثر األكبر في تشكيلهم وتربيتهم هو نوع التعليم

الذي يتلقونه.

وانطالقاً من هذا ،فإن َد ْور التعليم من الخطورة بمكان؛ فهو بالنسبة ألية أمة
قضية الوجود والعدم وقضية الحياة والموت»( .)1ولك أن تدرك -بناء على هذا–
مدى ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية في بالد اإلسالم إذا استخدمت في

الدعوة إلى اهلل ،وتربية الوازع الديني في نفوس المتعلمين ،بهدف «تنشئة اإلنسان

الصالح الذي يعبد اهلل حق عبادته ،ويعمر األرض وفق شريعته ،ويسخرها لخدمة

العقيدة وفق منهجه»(.)2

والسبيل األمثل للوصول إلى هذا الهدف هو« :صبغ جميع العلوم التي
تدرس في المدارس والجامعات في ديار المسلمين باإلسالم؛ بحيث يقوم التعليم في
 -1عفيفي :طلعت محمد ،1996 ،مدخل إلى التعليم في ضوء اإلسالم ،اإلسكندرية ،دار الدعوة،
ط ،1ص.5،6

 -2الميداني :عبد الرحمن حسن ،1996 ،غزو في الصميم ،دمشق ،دار القلم ،ط ،4ص.225
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مختلف فروعه على أصول اإلسالم وتصطبغ العلوم بروح اإلسالم وتوجهاته ،ثم

يكون اإلسالم ضابطاً واطا اًر للعلوم كلها»(.)1

ولكن –ولألسف الشديد– فبنظرة فاحصة إلى واقع التعليم في بالد المسلمين

يالحظ « :أنه ال ينطلق من األهداف التي تمثل حياة األمة ،وال يعمق العقيدة التي
تقوم حياتهم عليها ،وال يؤدي وظيفته في إيجاد جيل راسخ اإليمان ،مثقف القلب،
قابل للتضحية والفداء في سبيل األهداف والغايات الكبيرة في الحياة ،بل إن

أهداف التعليم في أي بلد عربي ال تختلف عن األهداف المرسومة في مناهج أية
دولة غربية؛ ألننا ال نستمد أهدافنا من قيمنا وتراثنا وما يميزنا بقدر ما نستمدها

مما نترجم من العالم من حولنا»(.)2

ويؤكد الشيخ -المعاصر -أبو الحسن َّ
الن ْد ِوي هذه الحقيقة المرة فيقول« :من
المآسي التي تحير العقل ،وتجرح القلب أن تظل األقطار اإلسالمية وحدها في
فوضى تعليمية ،وغموض والتباس ،بل في تناقض ومصارعة بين العقائد والحقائق

التي تؤمن بها ،والغايات واألهداف التي خلقت ألجلها ،والرسالة والدعوة التي
تحتضنها وبين نظام التربية الذي تطبقه ،والنظريات التي تستوردها ،واألساتذة
الذين ال يؤمنون بها ،وعلى األقل ال ينشطون في تدعيمها وتنميتها ،وال تفكر في
 -1األشقر :عمر سليمان ،1994 ،أسلمة التعليم في ديار المسلمين ،األردن ،دار النفائس ،ط،1
ص 11بتصرف .

 -2محجوب :عباس ،1406 ،مشكالت الشباب :الحلول المطروحة والحل اإلسالمي ،سلسلة
كتاب األمة القطرية ،العدد  ،11ص49ـ.50
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التطبيق بين العقيدة التي تتمسك بها ،وبين التعليم الذي تنفق عليه أكبر جزء من

إمكانياتها ووسائلها»(.)1

وهكذا يمكن القول بأن أعداء اإلسالم سيطروا على السياسة التعليمية في

بالد المسلمين ،وأخذ التعليم الوجهة العلمانية وفق المراحل اآلتية:
 -1فرض الحصار المادي والمعنـوي حـول التعليم الديني.
 -2تهميش المـادة الدينيـة فـي المناهـج الدراسيــة.

3ـ -نشر المؤسسات التعليمية األجنبية في بالد المسلمين بلغاتهم وثقافاتهم
حتى المعادية لإلسالم.
 -4تشجيع االبتعاث العلمي إلى الـدول غيـر اإلسالميـة(.)2
وقد كان لكل هذه األمور أثر بعيد المدى في ضعف الوازع الديني ،وما
أكثر االنحرافات التي تنجم عن ضعف الوازع الديني ،األمر الذي يستنفر همم
الحكومات اإلسالمية؛ كي تولي وجهة السياسة التعليمية في بالد المسلمين شطر
دينهم اإلسالمي الحنيف.
 -1الندوي :أبو الحسن ،1977 ،الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،دار القلم،
الكويت ،ط ،3ص. 177

 -2لتفصيل هذه المراحل يراجع  :جريبشة :علي محمد ،والزيبق :محمد شريف ،1978 ،أساليب
الغزو الفكري للعالم اإلسالمي ،القاهرة ،دار اإلعتصام ،ط ،2ص.67–64
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د -تراجع دور األسرة في تربية الوازع الديني:
مما ال شك فيه أن «األسرة المسلمة هي المعقل األول الذي ينشأ فيه الطفل

في جو التربية اإلسالمية»( .)1ومن المؤسف حقاً في عصرنا الحاضر تراجع دور

األسرة المسلمة في تربية الوازع الديني حيث التحول المفزع من بؤرة االهتمام

الديني إلى التشعب الدنيوي ،الذي يغرق فيه اإلنسان ما لم يستمسك بقارب النجاة

الحقيقي وهو الدين.

فلينظر إلى اآلباء  ،تراهم قد شغلوا بتحصيل لقمة العيش ،وتوفير متطلبات
الحياة العصرية الضرورية منها والكمالية ،وكل هذا على حساب األبناء الذين
يعانون من خواء ديني وروحي ،يصبحون في ظله فريسة سهلة االستجابة

إلغراءات االنحراف والجريمة.

ه -جهود أعداء اإلسالم في صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية:
يبذل أعداء اإلسالم جهوداً مضنية في محاربة العقيدة اإلسالمية التي تمثل

الرافد العذب للوازع الديني األصيل ،والتي تعتبر «األساس المكين ألي بنيان
اجتماعي متين ،وأي بنيان على غير عقيدة فهو بنيان على الرمال يوشك أن

ينهار .وأسوأ منه أن يراد بناء مجتمع ينتمي إلى اإلسالم على غير عقيدة
 -1النحالوي :عبدالرحمن ،1979 ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة
والمجتمع ،دمشق ،دار الفكر ،ص. 122
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اإلسالم ،وان كتب عليه -زو اًر -اسم اإلسالم ،إنه غش في المواد األساسية
للبناء ،ال يلبث أن يسقط البناء كله على من فيه»(.)1

وهذا هو الدور المنوط بالعلمانية التي يسعى أعداء اإلسالم لصبغ حياة

المسلمين بها ،في إطار سلسلة المحاوالت الرامية إلى إبعاد المسلم عن دينه ،وما
يمده به من حصانة ضد خطر االنحراف .والعلمانية في أبسط معانيها« :تلك
النزعة التي تفصل بين الدين والدولة .وبعبارة أخرى :بين الدين والحياة

االجتماعية .وبعبارة ثالثة :عزل الدين عن إدارة حركة الحياة ،وابقاؤه حبيساً في

ضمير الفرد ال يتجاوز العالقة الخاصة بينه وبين ربه ،فإن خرج فال يجوز له أن

يتجاوز جدران المعبد أو الكنيسة ،وليس من شأنه أن يوجه الحياة بالتشريع
واإللزام»

(.)2

والعلمانية نظرية غربية؛ نشأت في الغرب النصراني «نتيجة للخالف

بين الكنيسة والسلطة الحاكمة فكل منهما يريد االستقالل وعدم الخضوع لآلخر،
وتكونت العلمانية لتحل هذا الخالف ،وتقرر أن للكنيسة سيادتها في مجال عالقة

اإلنسان بالخالق ،فلها أن تضع التشريعات المنظمة لهذه العالقة فقط ،كما أن
للسلطة سيادتها السياسية ،ولها أن تضع القوانين المنظمة لحياة اإلنسان بالنسبة

لكافة الجوانب ماعدا الجانب الديني»(.)3

 -1القرضاوي :يوسف ،1993 ،مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط،1
ص.27

 -2القرضاوي :يوسف ،1995 ،اإلسالم حضارة الغد ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط ،1ص20
بتصرف .
 -3البهي :محمد ،1980 ،العلمانية وتطبيقها في اإلسالم (إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض
اآلخر) القاهرة،
مكتبة وهبة ،ص.4
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ومما يؤسف له حقاً أن تنتشر العلمانية على أيدي بعض أبناء المسلمين،

الذين تربوا في أحضان أعداء اإلسالم ،ثم عادوا إلى بالدهم متبوئين األماكن
القيادية ذات التأثير البالغ في النفوس :إعالماً ،وتعليماً وسياسة  ...إلخ ،جاعلين
الدين خلف ظهورهم؛ بل إنهم نادوا بإبعاده عن الحياة ،متهمينه بالتخلف .ويوما

بعد يوم صار يستقر في نفوس بعض الناس أنهم ليسوا بحاجة إلى الدين ،ما
دامت معامالتهم تنظمها مجموعة قوانين مستوردة ،محفوفة بهالة من التقديس

واالحترام ،وبالتالي يسهل على أعداء اإلسالم توجيههم بتلك القوانين ،بعد أن تخلوا
عن الموجه الرباني ،الذي ينظم عالقة أفراد المجتمع ببعضهم ،على أساس من
الحقوق والواجبات المتبادلة ،في إطار من االلتزام الذاتي ،النابع من تحقق الوازع
الديني في النفوس وانعكاسه إلى سلوك ملموس .هذه هي أبرز األسباب التي
أدت إلى ضعف الوازع الديني في نفوس بعض الناس ،وفي ظل هذا الضعف
كان انتشار الجريمة في المجتمع.

المبحث الثاني
دور مكافحة الجريمة وانتشار األمن في تحقيق تكامل األمة ووحدتها وازدهارها.
كثي اًر ما ترتفع أصوات حق مطالبة بالعودة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية،
ولكنها تقابل بهجوم ٍ
ضار ،كأنها تدعو إلى منكر ،وصورت بأنها أصوات تريد أن
تعبث بأمن المجتمع واستق ارره ،وكأن أمن المجتمع واستق ارره ال يكون إال في ظل
القوانين الوضعية المستوردة! التي أثبت الواقع عجزها عن تحقيق أمن المجتمع،
وحمايته من الجريمة.
لقد كان الستبدال القوانين الوضعية بالشريعة اإلسالمية أثر خطير في ازدياد

حجم الظاهرة اإلجرامية ،وبروز كثير من كبريات الجرائم على ساحة المجتمعات
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اإلسالمية ،ما كان لها من سبيل إلى البروز إال في ظل ذلك التساهل القانوني

الوضعي ،والتهاون العقابي الذي يدركه كل من له أدنى دراية بالتشريعات القانونية
الوضعية ،خاصة ما يتعلق منها بالجانب العقابي ذي الصلة الوثيقة بالظاهرة

اإلجرامية والذي ال يجدي – بالتهاون فيه – في تأديب أنفس مردت على اإلجرام.

فضالً عن أن واقع انتشار الجريمة يمثل أقوى دليل على عجز القوانين

الوضعية عن حماية المجتمع من الجريمة؛ بل يفصح هذا الواقع عن حقيقة مرة،
هي أن القوانين الوضعية ذاتها تمثل أحد عوامل انتشار الجريمة.

وهنا يمكن القول بأن ما أكثر النظريات البراقة الهادفة ،وما أقل التطبيق في

حياتنا ،وما أعظم القرآن ،وهو يقرن اإليمان بالعمل في كثير من آياته البينات،
إيقاناً بأن التطبيق هو مناط جني الثمار المرجوة من كل مبدإ أو نظرية.
وكل ما هو متعلق بمكافحة الجريمة والحد منها ،كل هذا ال يثمر ثمرته

المرجوة في حماية المجتمع من الجريمة ،إال إذا خرج من حيز النظرية إلى حيز
التطبيق الجاد ،الرامي إلى تحقيق أمن المجتمع واستق ارره ،وصوالً إلى تقدمه
وازدهاره.

لقد كان مبدأُ التطبيق مبدأً ال نقاش فيه ،وال جدال عليه في العهود األولى

لألمة اإلسالمية ،تلك العهود التي تمثل شاهد عيان على نبع الخير الفياض،
الذي نهلت منه أمة اإلسالم ،وغيرها من األمم في ظل تطبيق ما جاء به هذا
الدين العظيم ،ذلك التطبيق الذي يعني صبغ حياة المسلمين بصبغة اإلسالم في
كافة ميادينها ،وصبغة اإلسالم ليست عقيدة فحسب وال شريعة فحسب ،بل هي
عقيدة وشريعة ،عقيدة تمثل األساس ،وشريعة تمثل البناء ،والتطبيق الصحيح لما
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جاء به اإلسالم هو الذي يجمع بين األساس والبناء كي يعيش الناس في كنف

الصرح المشيد آمنين سالمين.

وعلى ضوء هذا فإنه ال فائدة من قيام الحكومات اإلسالمية بحماية حرية

االعتقاد فحسب ،دون العمل على ترجمة هذا االعتقاد إسالماً حي ًا تصبغ به كافة

جوانب الحياة ،يخرج بهذه الحكومات من دائرة التنظير إلى واقع التطبيق الصحيح

لإلسالم؛ إذ أن ذلك التنظير يظل قاص ار يتخذ من قلب اإلنسان محراباً دون أن

ينعكس على جوارحه وتعامالته الحياتية ،وبذلك تأخذ هذه الحكومات الصبغة

العلمانية نفسها ،التي نبتت في تربة غير إسالمية ،وتم تصديرها إلى بالد
اإلسالم؛ فالمستوردون الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ،صهروا في بوتقة

غير إسالمية ،و ُش ِّكلُوا بما يتناسب والمهمة التي أعدوا من أجلها.

ومن هنا تظهر أهمية المناداة بتطبيق الجانب التشريعي في الفقه اإلسالمي؛

حيث إنه يظلل بظالله كافة ميادين الحياة ،وال تخرج عن نطاق اهتمامه شاردة وال
إجالء للغزو
واردة ،وال يخفى أن العودة إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية تمثل
ً
التشريعي الذي أصاب بالد المسلمين كرهاً وارغاماً بفعل االستعمار ،أو طوعاً
واختيا اًر كنوع من اإلعجاب؛ فالنتيجة واحدة ،هي تبعية تشريعية بغيضة جرت
المسلمين إلى الدوران في فلك القوى األجنبية المعادية لإلسالم.

ولإلنسان أن يعجب من أمة تملك أسمى تشريع عرفته اإلنسانية ،ثم تترك
زمام أمرها لتشريع وضعي غريب المنبت ،أثبت الواقع فشله في تحقيق األمن
للمجتمع ،ويعجب مرة أخرى عندما يرى أن هذه التبعية تبعية اختيار ،بعد انتهاء
فترات االستعمار التي تعني تبعية اإلجبار ،ثم يزداد العجب بهذا التناقض العجيب

بين المادة الثانية -مثال -من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971م –
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طبقاً لتعديل عام 1980م – والتي تنص على أن «اإلسالم دين الدولة ،واللغة
العربية لغتها الرسمية ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي للتشريع ،وبين
وجود مظاهر في المجتمع المصري ال تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ٍ
ماله
ترتكب فيها الموبقات ،مرخص بإدارتها من الدولة ،ومصانع للخمور مرخص

بإنشائها من الدولة ،ومحال لبيع وتقديم الخمور مرخص بإدارتها من الدولة،
ووسائل إعالم سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما ال يتفق مع أحكام الشريعة

اإلسالمية ،وسفور للمرأة تخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي ،وهو

اإلسالم»(.)1

ويزداد العجب مما طبق في ليبيا المسلمة إبان حقبة حكم القذافي مدة تزيد
عن  40سنة من مقوالت مثل :البيت لساكنه ،والسيارة لمن يقودها ،والتجارة ظاهرة
استغاللية ،وال فرق بين التج ارة والربا ،في وقت ترفع فيه الدولة شعار :القرآن
شريعة المجتمع ،وتوجد الفتات بذلك ترتفع في كل مكان.

وال جدال بعد هذه األدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة اإلسالمية ،وال

يستطيع مسلم أن يكابر ويدعي أنها مطبقة؛ ألنه مصرح للناس بأداء العبادات!!

ولم يعد خافياً على أحد أن عقبات شتى ،وعراقيل كثيرة توضع أمام تطبيق

الشريعة اإلسالمية ،وأن جهوداً تبذل حتى تبقى هذه الشعوب المسلمة تابعة وفية
للغرب النصراني في المجال التشريعي ،واال فما الذي يمنع من التطبيق؟! وما

الذي يدعو البعض إلى اقتراح التطبيق التدريجي؟ إن بعض الذين يهاجمون
 -1الشقيري :مصطفى فرغلي ،1986 ،في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة اإلسالمية،
المنصورة ،دار الوفاء ،ط ،1ص.119
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التطبيق «يصورون المجتمع في ظل الشريعة اإلسالمية بصورة مشوهة منفرة،

مجتمعاً ال ترى فيه إال أيادي تقطع ،وظهو اًر تجلد ،ورقاباً يطاح بها ،ودماء تراق

تحت وطأة الرجم»( ،)1متغافلين عن حقيقة ثابتة هي« :أن الشريعة اإلسالمية ليست
الحدود وحدها،؛ فحدود اهلل جزء من تشريعه الشامل لكل أنظمة الحياة المتعددة:

اجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية ،وسياسية … إلخ ،لكنها ليست كل التشريع ،وال هي

الغاية من التشريع ،إنها الحارس لهذا التشريع لمن زاغ عنه أو حاد»(.)2

وفي ضوء تطبيق هذه الحدود وغيرها من العقوبات تختفي الجريمة ،ويأمن
اإلن سان على ضرورياته الخمس :دينه ،ونفسه ،وعقله ،ونسله ،وماله .ويا للعجب
من أناس تأخذهم الشفقة بالمجرم والجاني ،وال تأخذهم الشفقة بالمجني عليه

وبالمجتمع الذي يهدد المجرمون أمنه !!
ثم إن الشريعة اإلسالمية تتبع المنهج التهذيبي قبل المنهج التأديبي ،وتتبع

المنهج الوقائي قبل المنهج العالجي ،وتنظر إلى دوافع الجريمة بعين االعتبار عند
تقرير العقوبة ،وتد أر الحدود بالشبهات ،وفي ظل هذا المفهوم تزداد مساحة الحيلولة

دون الوقوع تحت طائلة العقاب الذي ال ينال إال من يتجاسر على حدود اهلل.

وبعض الذين يهاجمون تطبيق الشريعة اإلسالمية يتذرعون بالخوف على

الوحدة الوطنية أو المساس بحرية العقيدة بالنسبة لغير المسلمين!! جهالً ،أو
تجاهالً لحقيقة أخرى هي أن نصوص الشريعة اإلسالمية ليس فيها نص يتضمن
عسفاً ،أو جو اًر ضد غير المسلمين ،وذاك واقع المسلمين ينطق بأن النصارى

 -1المرجع السابق  ،ص.8

 -2جرشية :علي ،1986 ،القرآن فوق الدستور ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط ،1ص21ـ. 26
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عاشوا في التاريخ اإلسال مي القريب والبعيد لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين،
وتقوم عالقة المسلمين بهم على أساس قول اهلل تعالى ﴿الَ ِإ ْك َراهَ ِفي ِّ
الد ِ
َّن
ين قَد تََّبي َ
َِّ
َّ
ُّ ِ
ين لَ ْم ُيقَاتِلُو ُك ْم
الر ْش ُد م َن اْل َغ ِّي﴾[البقرة ]256 :وقوله تعالى﴿ :ال َيْنهَا ُك ُم اللهُ َع ِن الذ َ
ِ
ِفي ا ِّلد ِ
وه ْم َوتُْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ ُي ِح ُّ
ب
ين َولَ ْم ُي ْخ ِر ُجو ُكم ِّمن دَي ِارُك ْم أَن تََبُّر ُ
َّ ِ
َّ
ِ ِ
ين قَ َاتلُو ُك ْم ِفي ِّ
الد ِ
َخ َر ُجو ُكم ِّمن ِدَي ِارُك ْم
ين َوأ ْ
ين ِإَّن َما َيْنهَا ُك ُم اللهُ َع ِن الذ َ
اْل ُم ْقسط َ
َّ ِ
ِ
َّ
َّ
اهروا َعلَى إِ ْخر ِ
ون﴾[ سورة
اج ُك ْم أَن تََول ْو ُه ْم َو َمن َيتََولهُ ْم فَأُولَئ َك ُه ُم الظال ُم َ
َ
َوظَ َ ُ
الممتحنة8 :ـ.]9

يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي« :إن المسلمين يعرفون دينهم على أنه

عقيدة نفسية وشريعة اجتماعية ،وكتابهم ينص على هذه الحقيقة الكاملة.
والنصارى يعرفون دينهم على أنه عقيدة فحسب! وهم ال يبالون –بعد بذل
الضمانات لحفظ عقائدهم– أن يحكموا بشرع روماني ،أو أسباني ،أو أمريكاني،
فأية غضاضة في أن يتركوا المسلمين يطبقون شرائعهم؛ ليعيش الجميع في ظلها؟

يعيش المسلمون في ظلها ،وقد أحسوا أنهم أدوا واجبهم نحو ربهم ،ويعيش
النصارى في ظلها؛ ألن الشرائع لديهم سواء.
إن الحكم اإلسالمي ال يصادر عقيدة أخرى ،وال يعطل عبادة أخرى؛ ألنه

يقبل في يسر أن تجاوره ملل أخرى ،وأن يعيش مع أتباعها في سالم.

ولنفرض جدالً أن التشريع اإلسالمي قَ ٍ
اس في عقاب بعض الجرائم ،فما
دخل اآلخرين في ذلك وهو سينفذ في أرض تسعة أعشارها مسلمون؛ أعني :أنه
في كل مائة مجرم يقعون تحت طائلة القانون سيكون نحو التسعين من المسلمين.
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فالقسوة المزعومة في هذا التشريع ستبطق على أتباعه قبل غيرهم ،فما معنى

االعتراض بعد ذلك على عودة الشريعة اإلسالمية من أبناء الملل األخرى -

أجانب كانوا أم مواطنين؟.)1(»-

إن تطبيق شرع اهلل أمل تتوق إليه أعناق الماليين ،وغاية ترخص أمامها
األرواح؛ إدراكاً ألثرها الفذ في تحقيق أمن المجتمع واستق ارره ،وتقدمه وازدهاره،

بعد خوض غمار تجارب مرة مع القوانين الوضعية .كما أن الدعوة اإلسالمية كان

لها األثر الكبير معالجة الجريمة من خالل منهج وقائي عظيم .معتبرة في نظرة
اإلسالم إلى الجريمة والعقاب ،ويستدل على هذا االعتبار بما يلي:
أ -اهتمام الدعوة اإلسالمية بمعالجة دوافع الجريمة.
ب -المواقف المشهورة لسيدنا عمر بن الخطاب –رضي اهلل عنه– المتعلقة
بهذا الخصوص ،ومن هذه المواقف:
« -1إعفاء الزانيات من الحد؛ لشبهة القهر والعجز عن المقاومة ،وقد تكرر

()2
منه اإلعفاء لمثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود»  ،وقد روي »أن عبداً

من رقيق اإلمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها ،فجلده عمر

الحد ونفاه ،ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها»(.)3

 -1الغزالي :محمد ،1997 ،التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم ،مصر ،دارالنهضة،
ص. 19

 -2العقاد :عباس محمود ،1968 ،عبقرية عمر ،ط وزارة التربية والتعليم ،ص 38بتصرف.
 -3رواه البخاري في صحيحه عن نافع مولى ابن عمر -رضي هللا عنهما -في كتاب ( اإلكراه )
باب ( إذا استكرهت المرأة على الزنا فال حد عليها ) رقم (  ( ) 6949الفتح .) 397/12
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« -2عدم قطع يد السارق في عام المجاعة؛ رعاية لواقع المجتمع»(.)1

3ـ -ما روي أنه قد جيء إليه «بغلمان صغار السن سرقوا ناقة رجل من

مزينة ،فال يكاد يراهم صفر الوجوه ،ضامري األجسام حتى يسأل :من سيد هؤالء؟

إلي به ،فلما جاء حاطب سأله :أنت سيد
قالوا :حاطب بن أبي بلتعة ،قالَّ :
كدت أن أنزل بهم العذاب لوال
هؤالء؟ قال :نعم يا أمير المؤمنين .قال عمر :لقد ُ
ما أعلمه من أنكم تدأبونهم وتجيعونهم ،لقد جاعوا فسرقوا .ولن ينزل العقاب إال
بك ،ثم سأل صاحب الناقة :يا مزني ،كم تساوي ناقتك؟ قال :أربعمائة .قال عمر

لحاطب :اذهب فأعطه ثمانمائة .ثم قال للغمان :اذهبوا وال تعودوا لمثلها»(.)2

روى اإلمام مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب »أن
رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ،فرفع ذلك إلى عمر بن

الخطاب ،فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم .ثم قال عمر :أراك

تجيعهم؟ ثم قال عمر :واهلل ،ألغرمنك غرماً يشق عليك ،ثم قال للمزني ،كم ثمن

ناقتك؟ فقال المزني :قد كنت واهلل أمنعها من أربعمائة درهم .قال يحيى :فقال

عمر :اعطه ثمانمائة درهم«(.)3

 -1عبقرية عمر ،مرجع سابق ،ص 148بتصرف.

 -2خالد محمد خالد ،1997 ،بين يدي عمر ،مكتبة األسرة ،ص. 141
 -3رواه اإلمام  /مالك بن أنس في الموطأ في كتاب (األقضية) باب (القضاء في الضواري
والحريسة) رقم ( )1468صـ 455وقال  :وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة
ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها .
ولعل سيدنا عمر أراد أن يزيد في غرمه تأديبا ً له حتى ال يعود إلى إجاعة غلمانه.
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فهذه المواقف واضحة الداللة على أن المجرم ال يؤخذ بذنبه حتى ينظر

الحاكم أوالً في دوافع الجريمة ،فيزنها بميزان الحق والعدل ،ويبحث عن المسؤول
الحقيقي فيها ،فيوقع العقوبة عليه ،فربما وقع اإلنسان تحت ضغط ضرورة تغلبه

على نفسه وتدفعه إلى االنحراف ،فيكون ذلك سبيالً لدرء الحد عنه –وان لم يكن

سبيالً لرفع العقوبة على اإلطالق– تطبيقاً لقوله » :ادرؤوا الحدود عن
المسلمين ما استطعتم ،فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ،فإن اإلمام إن

يخطيء في العفو خير له من أن يخطيء في العقوبة«( ،)1وقوله » :ادرؤوا

الحدود بالشبهات«(.)2

وقوة العقوبات اإلسالمية تنزل منزالً وسطاً بين طرفين ،كالهما يساعد على

انتشار الجريمة هذان الطرفان هما :اللين والقسوة.

أما اللين فإنه يغري كثي اًر من المجرمين بالتمادي في جرائمهم ،بل ويغري كثي اًر

من ضعاف النفوس أو ضعاف اإليمان باإلقدام على ارتكاب الجرائم؛ بغية تحقيق

الكسب الزائف لمتطلبات الملذات والشهوات وطمعاً في إمكانية اإلفالت من العقوبة،
والتي -إن وقعت -ال تحقق زج اًر وال ردعاً؛ لعدم تناسب شدتها مع الجريمة
المرتكبة ،فهان أمر العقوبة في نظر المجرمين واستم أروا الجريمة واإلجرام.

 -1رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة – رضي هللا عنها – في كتاب (الحدود) باب (ما
جاء في درء الحدود بالشبهات) حديث رقم ( )413/8( )17057وقال  :رواه وكيع عن يزيد
بن زياد موقوفا على عائشة  ،وراوية وكيع أقرب إلى الصواب وهللا أعلم ؛ ورواه الترمذي
في سننه في كتاب (الحدود) باب (ما جاء في درء الحدود ) رقم ()25/4( )1424؛
وأخرجه ابن األثير في جامع األصول في كتاب (الحدود) باب (في درء الحدود وسترها)
رقم ( )343/4( ) 1933وقال  :وقد روي عن عائشة ولم يرفع  ،وهو أصح.

 -2رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن واآلثار ،باب (إدرأوا الحدود بالشبهات) ،رقم .1071

-275-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
حماية المجتمع من الجريمة يحقق تكامل المجتمع ووحدته ونموه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأما القسوة –بمعناها الحقيقي– فإنها تساعد –أيضاً -على انتشار الجريمة،

وذلك حين تبلغ قسوة العقوبة على نفس الجاني ًّ
حد أكبر من جنايته ،أو أكبر مما

يستحقه على جنايته ،فتؤدي به تلك القسوة إلى التمرد وكراهية المجتمع ،وتربي
في نفسه الرغبة الثأرية ،أو االنتقامية التي ينعكس ضررها عليه ،وعلى المجتمع

من حوله.
ولم تُتَّهم العقوبات اإلسالمية باللين في وقت من األوقات ،بل اتهمت –وال
تزال تتهم– بالقسوة من قبل من عميت بصائرهم؛ فقالوا في هجومهم على تشريع
العقوبات اإلسالمية :إنها تشريعات قاسية ال تناسب روح العصر ،والمفروض في
المشرع أن يعالج نفسية المجرم ،أما العقوبات في اإلسالم فإنها تحطم نفسية

المجرم عندما تجلده ،أو تقطع يده  ...إلخ .والرد على هؤالء يكون بما يلي:
أوالً « :إن الذي فرض هذه العقوبات هو رب العباد ،وهو أرحم بعباده من

العباد بأنفسهم ،ولو لم يكن هؤالء المجرمون مستحقين لهذه العقوبات لما فرضها
العليم الخبير.
ثاني ًا :أثبتت هذه العقوبات عبر التاريخ اإلسالمي جدواها في الحد من

الجريمة ،وعندما تخلصت البشرية من هذه العقوبات زاد انتشار الجريمة بسبب
خفة العقوبات الوضعية.

ثالثاً :إن البديل الذي وضعته القوانين الوضعية للعقوبات البدنية هو السجن،

وعقوبة السجن ،وان لم تكن قاسية على بعض المجرمين فال شك أنها قاسية على

أسرة كل من يسجن خاصة إذا كان المسجون عائل األسرة ،كما أنها قاسية على
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المجتمع من حيث تعطيل بعض طاقاته ،ومن حيث دورها في التدريب اإلجرامي؛

ليخرج منها المجرم القليل الخبرة ذا كفاءة عالية في فن اإلجرام.

رابعاً :إن الذين يريدون إلغاء العقوبات الشرعية؛ بحجة الرحمة بالمجرمين

نظروا إلى الموضوع بعين واحدة ،أو نظروا إليه من زاوية واحدة ،نظروا إلى
المجرم فقط ،ولكنهم أهملوا المجتمع الذي عاث فيه المجرمون فساداً .هؤالء لم

يكترثوا بالدماء التي تسفك ،واألعراض التي تنتهك ،واألموال التي تنهب ،والعقول

التي تدمر ،ولم يهتموا باآلثار الخطيرة التي تسببها الجريمة للصغار والكبار
والرجال والنساء واألسر والمجتمعات؛ فكم من إنسان فقد النطق ،بل الحياة عندما
فوجيء بمجرم يشهر عليه السالح في منتصف الليل!! وكم من مجتمع فقد األمن

بسبب كثرة الجريمة!!
خامساً :من الذي يقول إن العقوبة البدنية ال تعالج المجرم نفسه؟ إن العقوبة

فيها ص الح للمجتمع كله بما فيه المجرم ،وفي ذلك يقول رب العزة -سبحانه:-
اص حياةٌ ي ْا أُولِي األَْلب ِ َّ
ِ
ِ
ون﴾[البقرة ،]179 :ففي
َ
ص ِ ََ َ
اب لَ َعل ُك ْم تَتَّقُ َ
﴿ولَ ُك ْم في اْلق َ
َ
ْ
القصاص حياة لمن أراد القتل؛ فبخوفه من القصاص يحفظ نفسه ،وبالقصاص

يعصم من أراد قتله أيضاً»(.)1

«إن الحدود الشرعية التي حدها اهلل –سبحانه وتعالى– هي أرحم ،وأشفق من
العقوبات التي أبدعها الغرب على أنها أرحم ،وأشفق من الحدود التي شرعها اهلل
سبحانه وتعالى– فقد ترتب على ترك المجرم ومحاولة إصالحه أن فشى في -1غزال :مصطفى فوزي ،1986 ،من نافذة الجرائم (ضمن سلسلة أقوال شمس الحضارة
الغربية) ،القاهرة ،دار السالم ،ط ،1ص 141–139بتصرف.
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المجتمع اإلجرام بجميع أنواعه؛ فلو أنهم عاقبوا القاتل بالقتل الرتدع الناس وأصبح

الرجل يفكر كثي ًار قبل أن يقدم على القتل ،أما السارق فقطع يده ال تمنعه من

مزاولة نشاطه في الحياة ،ولكنه يرتدع –غالباً– عن السرقة مرة أخرى؛ ألن يده
اآلثمة قد استؤصلت ،كما لو دب مرض ما في عضو من أعضائه ،فحكم

الطبيب ببتره ،ثم هو يستطيع أن يربي أوالده ،ويعف نفسه ،وزوجته عن الفاحشة
ويتكسب ألسرته القوت بعرق جبينه ،أما لو وضع في السجن لعدد من السنين

فحينئذ تقوى احتماالت وقوع زوجته وأوالده في براثن االنحراف والجريمة ،وبالتالي
ضياع األسرة بكاملها!!
أما السارق فإنه يرتع ،ويمرح في السجن ،ثم ال يلبث أن يخرج من سجنه،
وقد اشتد ساعده ،وزادت خبرته ،ثم يعود إلى السرقة ثانية؛ ليعود إلى السجن كما
خرج ،فأي العقوبتين أرحم وأشفق؟!
وقس على ذلك باقي الحدود؛ فالزاني يجلد ،ثم يترك -إن كان غير
محصن -أو يرجم -إن كان محصناً -فال يحتاج إلى سجن ،واشتغال به وبأمثاله،
ثم نندب حظنا في كثرة األمراض واألوبئة الناشئة عن الفواحش!!

وأخي ًار ،فيمكن القول بأن عقالء الغرب قد بدأوا يعترفون بأن الحدود التي

شرعها رب العباد في كتابه العزيز هي المجدية والرادعة للمجرمين ،أما السجون
واإلصالحيات فلربما تصنع من المجرم جريمة ثانية تضاف إلى جرائم الغرب،
ولهذا نجد المستشرق األمريكي (فرانك فوجال) عندما سئل :ما رأيك في الحملة
التي شنها المستشرقون ضد أحكام الشريعة اإلسالمية ،وخاصة باب الحدود،
ووصف الحدود اإلسالمية بالبربرية والوحشية؟ أجاب :أنا ال أشارك المستشرقين

الغربيين في تصويرهم للحدود اإلسالمية بالبربرية ،أو الوحشية؛ بل إنها حققت
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نجاحاً في بعض الدول اإلسالمية في منع الجريمة أكثر بكثير من نجاحنا

بالغرب؛ فعلى سبيل المثال تطبيق الحدود في السعودية فعال جدًا في منع

الجريمة .وأنا من عاش في السعودية ،ومع ذلك فإن تطبيق الحدود نادر جداً

هنا ك ،والسبب يعود إلى أن العقاب رادع ،فيمنع وقوع الجريمة ،في المقابل عندنا
في الغرب تزداد الجرائم يوماً بعد يوم ،وتكلف المجتمع تكاليف باهظة من األرواح
وفقدان األمن واالطمئنان ،وهو يرى أن النجاح الذي حققته السعودية في منع

الجريمة ال يعود إلى القانون وحده ،بل إلى القيم االجتماعية والدينية السائدة،

والتي تساهم بشكل فعال في منع الجريمة(.)1

ولما سئل المستشرق (فوجال) :هل معنى كالمك أن انتشار الجريمة في
الغرب يعود في أحد أسبابه إلى ضعف القيم الدينية هناك؟ أجاب :نعم .ضعف
الوازع الديني أحد أسباب انتشار الجريمة ،واآلن هناك صيحات جادة تطالب
بإعادة النظر في النظريات األساسية للقيم والتصورات للعمل على تصحيحها(.)2

وهكذا فإن الوازع الديني مهم جدا في التقليل من انتشار الجريمة ،األمر

الذي يعني ضرورة التركيز عليه في المجتمعات اإلسالمية.

الخاتمة :وتتضمن أهم نتائج البحث وبعض التوصيات:
أوال -أهم النتائج:
أ -حماية المجتمع من الجريمة ضرورة يفرضها الدين؛ لوجود عالقة وثيقة بين
ضعف الوازع الديني ،وانتشار معدل الجريمة؛ فمكافحة الجريمة وانتشار
 -1من نافذة الجرائم ،مرجع سبق ذكره ،ص  147 -145بتصرف.
 -2من نافذة الجرائم ،مرجع سبق ذكره ،ص  147 -145بتصرف.
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األمن مهم في تحقيق تكامل األمة ووحدتها وازدهارها ،وال سبيل إلصالح

الخلق إال بنشر الوعي الديني.

ب -الوازع الديني هو المحرك النفسي الفعال ،الذي يدفع اإلنسان إلى ترجمة
أحكام الدين الحق إلى واقع ملموس؛ فهو يمثل الجهاز المناعي للنفس

اإلنسانية ،فيحميها من االنحراف ،ويجعلها مرك اًز إلشعاعات الخير والعمل
الصالح والسلوك السوي.

ج -من أهم أسباب ضعف الوازع الديني:
 -1قصور الوعاظ والدعاة في أداء رسالتهم.
 -2تخلي الوسائل اإلعالمية عن دورها في تربية الوازع الديني.
 -3تراجع دور األسرة في تربية أبنائها وتنشئتهم أخالقيا من خالل غرس
الوازع الديني.
 -4نجاح جهود أعداء اإلسالم في صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية.
 -5تراجع دور المـادة الدينيـة وضعفها فـي المناهـج الدراسيــة بوجه عام.
د -من أبرز أسباب انتشار الجريمة في المجتمع ما يلي:
 -1قصور الوعاظ الدعاة في أداء رسالتهم.
 -2افتقاد التخطيط الدعوي الدقيق.
 -3غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير.
 -4تخلي الوسائل اإلعالمية عن دورها في تربية الوازع الديني عند الناس.
 -5ضعف التعليم الديني في مؤسسات التعليم بوجه عام.
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 -6فرض الحصار المادي والمعنـوي حـول التعليم الديني.
 -7تراجع دور األسرة في تربية الوازع الديني لدى أبنائها.
 -8صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية.
ه -على كل أفراد المجتمع اإلسهام في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و -يحرص اإلسالم على حماية الضروريات الشرعية من االعتداء ،وجعل حفظها
واقعاً ضمن مقصود الشارع في حفظ الكليات الخمسة في الشريعة ،وهي:
حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل والمال.

ز -ال فائدة من قيام الحكومات اإلسالمية بحماية حرية االعتقاد فحسب ،بل ال
بد من العمل على ترجمة ذلك عمليا للربط بين القول والعمل في كافة

جوانب الحياة.
ح -للمؤثرات البيئية المتعددة المحيطة باإلنسان أثر مهم في االنحراف وانتشار
الجريمة.

ط -تتميز الشريعة اإلسالمية بمعالجة دوافع الجريمة قبل وقوعها ،فتتبع في ذلك
المن هج التهذيبي قبل المنهج التأديبي ،وتتبع المنهج الوقائي قبل المنهج

العالجي ،وتنظر إلى دوافع الجريمة بعين االعتبار عند تقرير العقوبة ،وتد أر

الحدود بالشبهات.
ي -تتهم العقوبات اإلسالمية بالقسوة التي ال تتناسب مع روح العصر وهي تهمة
باطلة يبطلها كون هذه العقوبات تنزل منزالً وسطاً بين طرفي اللين والقسوة.

﴿ولَ ُك ْم ِفي
ك -العقوبات البدنية في الشريعة اإلسالمية الواردة في قوله تعالىَ :
اص حياةٌ يْا أُوِلي األَْلب ِ َّ
ِ
ون﴾[البقرة ،]179 :ال تعالج المجرم
ْ َ
ص ِ ََ َ
اب لَ َعل ُك ْم تَتَّقُ َ
اْلق َ
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نفسه ،بل فيها صالح للمجتمع كله ،بما فيه المجرم؛ ففي القصاص حياة لمن أراد
القتل؛ فبخوفه من القصاص يحفظ نفسه وبالقصاص يعصم من أراد قتله أيضًا.

ل -الحدود الشرعية التي حدها اإلسالم أرحم ،وأنجع من العقوبات التي أبدعها
الغرب على أنها أرحم وأنجع ،وهذا باعتراف بعض عقالئهم ،يعترفون بأن

الحدود التي شرعها اإلسالم لردع المجرمين أفضل من السجون التي ربما

تعمل على تغول المجرمين.
ثانيا بعض التوصيات:

 -1ضرورة العمل على نشر الوعي الديني بكل الوسائل؛ للتقليل من انتشار
الجريمة.

 -2المناداة بتطبيق عقوبة القصاص الواردة في الشريعة اإلسالمية ضد
المجرمين.

 -3ضرورة إصال ح عمل الوعاظ والدعاة؛ إلنجاح رسالتهم بما يتالئم مع خطر
انتشار الجريمة.

 -4أن تقوم وسائل اإلعالم بتأدية دورها في تربية الوازع الديني بصورة أفضل.
 -5ضرورة قيام األسرة بتربية أبنائها ،وتنشئتهم أخالقيا من خالل التراث
اإلسالمي.

 -6ضرورة إصالح مناهج المواد الدينيـة بما يضمن الوقوف في وجه انتشار
الجريمة.
 -7ضرورة وضع خطط دعوية دقيقة لمعالجة ظاهرة الجريمة وعدم انتشارها.
 -8تأهيل الدعاة الحاليين ،واعداد دعاة جدد بما يضمن معالجة ظاهرة الجريمة
والقضاء عليها.
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 -9أن يقوم كل أفراد المجتمع باإلسهام في معالجة هذه الظاهرة من خالل
اإلنكار على مرتكبيها باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.

 ابن األثير :مجد الدين أبو السعادات ،جامع األصول في أحاديث الرسول،تحقيق :عبد القادر األرنؤوط ،مكتبة الحلواني  -مطبعة المالح  -مكتبة دار

البيان.

 ابن من ظور األنصاري :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي ،لسانالعرب ،تحقيق :عبد اهلل علي الكبير ،محمد أحمد حسب اهلل ،هاشم محمد

الشاذلي ،القاهرة ،دار المعارف.
 أبو المكارم :مصطفى نصر ،1994 ،الدعوة إلى اهلل على بصيرة ،بحثمنشور بالعدد السابع من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.

 األشقر :عمر سليمان ،1994 ،أسلمة التعليم في ديار المسلمين ،األردن ،دارالنفائس ،ط.1
 األشقر :عمر سليمان ،1997 ،نحو ثقافة إسالمية أصيلة ،األردن ،دارالنفائس ،ط.6

 البخاري :محمد بن إسماعيل 1987م  ،الجامع الصحيح ،دار الشعب –القاهرة ،ط.1
 البهي :محمد ،1980 ،العلمانية وتطبيقها في اإلسالم (إيمان ببعض الكتابوكفر بالبعض اآلخر) القاهرة ،مكتبة وهبة.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البيهقي :أبو بكر أحمد 1344ه ،السنن الكبرى ،مجلس دائرة المعارفالنظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد ،ط1ـ

 البيهقي :أبو بكر أحمد ،معرفة السنن واآلثار ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،دارالكتب العلمية – بيروت.

 الترمذي :محمد بن عيسى ،السنن ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون ،دارإحياء التراث العربي ،بيروت ،األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها.

 جرشية :علي ،1986 ،القرآن فوق الدستور ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط.1 جريبشة :علي محمد ،والزيبق :محمد شريف ،1978 ،أساليب الغزو الفكريللعالم اإلسالمي ،القاهرة ،دار اإلعتصام ،ط2
 جريشة :علي ،1994 ،دعاة البغاة ،طنطا ،دار البشير ،ط.3 -خالد محمد خالد ،1997 ،بين يدي عمر ،مكتبة األسرة.

 داود :محمد عبدالعزيز ،1995 ،معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في هذاالعصر ،بحث منشور بالجزء األول من العدد الثامن من حولية كلية أصول
الدين والدعوة بالزقازيق.
 -دراز :محمد عبد اهلل ،1990 ،الدين ،الكويت ،دار القلم.

 زقزوق :محمود حمدي ،1415 ،العقيدة الدينية وأهميتها في حياة اإلنسان،هدية مجلة األزهر.
 الشقيري :مصطفى فرغلي ،1986 ،في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعةاإلسالمية ،المنصورة ،دار الوفاء ،ط.1
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 عبد الحليم ،محي الدين ،1419 ،إشكاليات العمل اإلعالمي بين الثوابتوالمعطيات العصرية ،من المقدمة بقلم د /عمر عبيد حسنة  ،العدد ( )64من

سلسلة كتاب األمة القطرية.

 عفيفي :طلعت محمد ،1996 ،مدخل إلى التعليم في ضوء اإلسالم،األسكندرية ،دار الدعوة ،ط1
 -العقاد :عباس محمود ،1968 ،عبقرية عمر ،ط و ازرة التربية والتعليم.

 الغزالي :محمد ،1997 ،التعصب والتسامح بين المسيحية واإلسالم ،مصر،دار النهضة.
 القرضاوي :يوسف ،1993 ،مالمح المجتمع المسلم الذي ننشده ،القاهرة ،مكتبةوهبة ،ط.1
 -القرضاوي :يوسف ،1995 ،اإلسالم حضارة الغد ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،ط.1

 القرضاوي :يوسف ،1998 ،الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف ،بيروت،مؤسسة الرسالة ،ط.6
 قطب :سيد ،1987 ،في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط .13 مالك بن أنس :أبو عبد اهلل األصبحي ،الموطأ ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي – مصر.

-

محجوب :عباس ،1406 ،مشكالت الشباب :الحلول المطروحة والحل
اإلسالمي ،سلسلة كتاب األمة القطرية ،العدد .11

 موسى :محمد يوسف ،1980 ،اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه ،الكويت ،مكتبةالفالح.
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 الميداني :عبدالرحمن حسن ،1996 ،غزو في الصميم ،دمشق ،دار القلم،ط. 4

 -نجاتي :محمد عثمان ،1993 ،الحديث النبوي وعلم النفس ،دار الشروق.

 النحالوي :عبد الرحمن ،1979 ،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيتوالمدرسة والمجتمع ،دمشق ،دار الفكر.
 الندوي :أبو الحسن ،1977 ،الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،دارالقلم ،الكويت ،ط.3

 نوفل :عبد الرزاق ، 1998 ،اهلل والعلم الحديث ،دار الشروق ،ضمن منشوراتمكتبة األسرة.
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من علماء الحديث المعاصرين في ليبيا
الشيخ عبد الرحمن البوصيري وكتابه :مبتكرات الآللي والدرر في
المحاكمة بين العيني وابن حجر.
د .محمد فرج الزائدي
كلية العلوم الشرعية  -مسالتة

مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد النبي األمين وعلى

آله وصحبه أجمعين،
أما بعد

فإن دراسة سير العلماء لها أهميتها أوالً :من حيث االقتداء بما كانوا

عليه من سمت وهدى ،وحرص على العلم وتفان في نشره وتعليمه ،وثانياً:

لبيان أن لنا تاريخاً مضيئاً ،وسلفاً صالحاً كانوا حلقة من حلقات كثيرة

أسهمت في الحفاظ على تراثنا اإلسالمي العريق ،وعن طريق أؤلئك العلماء
األمجاد وصلتنا علوم الشريعة.
أهمية الموضوع :تكمن أهمية هذا البحث في ثالث نقاط:
أولها :أنها تنفض غبار النسيان عن شخصية علمية ،وعبقرية فذة في
علم الحديث الشريف ،هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بن أبي

القاسم البوصيري األخضري الغدامسي مولداً ،الطرابلسي إقامة ،ولد سنة

(1258هـ ـ 1840م) ،وتوفي (1354هـ ـ 1935م) .
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ظهرت تلك الشخصية في زمن جمدت فيه علوم الحديث ،وقل

المشتغلون بها ،وكثر االشتغال بعلوم الفقه والعربية ،وتزامن ظهورها مع

ضعف الدولة العثمانية بل وانهيارها في الشمال األفريقي (ليبيا تحديداً)،
ودخول المنطقة تحت االحتالل االيطالي ،فشهدت تلك الفترة ضنكاً في

العيش ،وشحاً في الموارد االقتصادية بسبب حالة الركود التي سبقت سقوط
الدولة العثمانية ،وبسبب الحرب االيطالية ،فتألأل نجم مترجمنا في تلك

السماء الملبدة بغيوم الجهل والفقر ،ينافح عن الشريعة الغراء معلماً ،ومربياً،
وقاضياً ؛ لنعلم أن نجم الشريعة الغراء لن يأفل أبداً رغم الخطوب والمحن .

ثانيا :إن ظهور تلك الشخصية الفذة في رقعة جغرافية صغيرة من
الشمال اإلفريقي (ليبيا) ،صار مثار فخر لنا ـ نحن الليبيين ـ حيث أسهمت

في النهضة اإلسالمية المعاصرة بمؤلف سارت به الركبان ،وحفل به طلبة
العلم ،فكان لزاماً علي أن أشارك في بيان فضله ،خاصة وأنه شيخ بعض

مشايخي ،فقد شرفت بالتتلمذ على الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني ـ
حفظه اهلل ـ والشيخ مصطفي الصادق العربي ـ رحمه اهلل ـ والشيخ عمران

علي العربي جزاه اهلل خي اًر ـ المشرف على رسالتي في الماجستير ،وهؤالء
من تالميذ تالميذ الشيخ البوصيري.

ثالثا :شغفي بعلم الحديث ورجاله ،ومؤلفاته ،وحرصي على بيان
مناهج المؤلفين فيها أغراني أن أخوض غمار هذا المؤلَف الماتع ،راجياً في

كل ما سبق أن يهبني اهلل سبحانه اإلخالص والتوفيق والسداد.
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وهذا البحث مبني على المنهج الوصفي في ترجمة الشيخ ودراسة

عصره وآثاره ،وعلى المنهج التحليلي بتتبع منهجه الذي سار عليه لبيان

قيمة الكتاب وفائدته ،ومدى االستفادة منه في الدراسات الحديثية.
خطة البحث :التمهيد :التعريف بالمؤلف.

المطلب األول :منهج المؤلف في كتابه .ويشتمل على عدة فروع.
المطلب الثاني :قيمة الكتاب العلمية ومصادره .ويشتمل على عدة فروع.
الخاتمة.
فأرجو أن أكون وفقت في التعريف بهذا العالم المعاصر الذي له

مكانته العلمية ،ووفيته بعض حقه ،كما أتمنى أن تكون هذه الورقة حلقة
وصل تربط بين علماء المغرب العربي.
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تمهيد :الشيخ عبد الرحمن البوصيري

عصره وحياته
يجدر بنا قبل الحديث عن الشيخ البوصيري أن نعطي نبذة مختصرة

عن عصره الذي عاشه وما صاحبه من تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية،

لما له من أثر في تكوينه وتشكيل شخصيته العلمية.

قد سبق مولده بسنتين دخول ليبيا في العهد العثماني الثاني 1838م

حيث سادت االضطرابات السياسية ،ثم كان االحتالل االيطالي 1911م،
وقد شهدت البالد انتفاضات في مناطق شتى تناهض الحكم العثماني
وتناصبه العداء بسبب ظلم الوالة لألهالي ،وقد أدى ذلك بالعثمانيين إلى

تغيير الوالة بين الحين واآلخر مما سبب عدم استقرار سياسي أثر سلباً على
جوانب الحياة األخرى (ففي الفترة ما بين 1835م إلى 1911م بلغ عدد

الوالة ما يقرب من الثالثين والياً ولم يستمر حكم بعضهم سوى سنة واحدة أو
عدة شهور)( ،)1وكان لذلك أسباب متعددة منها خوف السالطين من الوالة،
وازدياد الحركات المناهضة للوالة من مثل غومة المحمودي ،وعبد الجليل

سيف النصر ،وغيرهم ،وظهور األطماع الغربية األوربية في ثروات البالد،
كل ذلك عاد بنتائج سلبية على الشعب واستغل لدفع الضرائب
( )1المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني ،تيسير بن موسى ،ص .20

( )2ينظر :ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1991م ،اتوري روسي ص.360
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أما من الناحية االقتصادية فقد كان االعتماد الرئيسي للبالد على

الزراعة أوالً التي تنوعت محاصيلها لكنها تتأثر غالباً بالمطر قلة وازدياداً
مما جعل عائداتها محدودة ،ثم على التجارة ،وكانت لهم تجارات بين

طرابلس وغدامس مع السودان ونيجيريا وبين طرابلس ومالطا وايطاليا
وتونس وتركيا( ،)1غير أن محدودية التجارة والزراعة جعلت البلد فقي ًار وعانى

أهله الحاجة والفاقة ،وكثرة الضرائب وارهاق المواطنين بها بسبب جور الوالة
إلى جانب احتكار بعض األجانب للوكاالت التجارية والشركات ومعاصر

الزيتون المنشرة على السواحل

()2

.

أما الحياة الثقافية في تلك اآلونة فاتسمت بالركود بسبب الفقر وتدهور

األحوال سياسياً وادارياً ،وكان للحرب ضد الطليان أثر كبير في ذلك ،بيد
أنه قد انتشرت مدارس ابتدائية وثانوية في السنوات األخيرة من العهد

العثماني ،وبعد االحتالل االيطالي بدأ ظهور المدارس اإليطالية لكن غالبية
أبناء الشعب لم يدخلوها ألنها نصرانية ،وكان جل اعتماد الطالب على

الكتاتيب وحلقات الدرس في المساجد.
( )1ينظر ليبيا منذ الفتح العربي ص .446
( )2المصدر السابق ص.449
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التعريف بالشيخ:

()1

هو الشيخ عبد الرحمن

بن محمد بن قاسم بن أبي القاسم البوصيري

األخضري الغدامسي مولداً ،الطرابلسي إقامة ،ولد سنة (1258هـ ـ
1838م) ،وتوفي (1354هـ ـ 1935م) (أصله من مدينة غـدامس ،مـن

أسرة مشهورة حفظت شرف العلم والدين زمناً طويالً( ،)2ومن الظاهر أن هذه
األسرة كانت تزاوج بين طلب العلم والسعي في طلب الرزق عن طريق

( )1ترجمته :في دليل المؤلفين العرب الليبيين منذ الفتح اإلسالمي لليبيا ،أمانة اإلعالم والثقافة،
دار الكتاب ،طرابلس ط  ،1977 .ص  ،199وأعالم ليبيا ،الطاهر الزاوي ص ،213
وأعمال المؤتمر األول للوثائق والمخطوطات في ليبيا واقعها وآفاق العمل بها ،بحث

للدكتور الصديق بشير نصر بعنوان :عبد الرحمن البوصيري حياته وآثاره المخطوطة

( ،)609/1والعالمة الشيخ عبد الرحمن البوصيري ودوره في الحياة الفكرية في ليبيا"

للدكتور محمد مسعود جبران (مجلة الثقافة العربية ،العدد الخامس ،السنة الرابعة ،سنة

1977م) .وتراجم ليبية د /جمعة محمود الزريقي (ص ،)95واألعالم للزركلي (،)334/3
وأعالم من ليبيا في العصر الحديث ،لمحمد مسعود جبران ،مرقون تحت الطباعة،
واألعالم الشرقية في المائة الرابعة الهجرية ،لزكي محمد مجاهد ( ،)734/2ونثر الجواهر

والدرر في علماء القرن الرابع عشر ،د /يوسف المرعشلي ،)691/1( ،وترجمة بقلم أحد

تالميذه في مقدمة الطبعة األولى لكتابه المبتكرات( ،ص ،)9والبوصيري وكتابه

المحاكمات ،أ .أسماء أحمد ميالد قدور رسالة ماجستير من كلية اآلداب جامعة طرابلس

(القسم الدراسي) ص .27

( )2أعالم من ليبيا في العصر الحديث ،د /محمد مسعود جبران (.)6/1
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التجارة ،خصوصاً أن مدينة غدامس كانت في ذلك العهد قبلة للتجار الذين
()1

كانت لهم تجارة في فزان وافريقيا)

.

وكان مولده في الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 1258هـ
1840م بمدينة غدامس ،حيث حفظ القرآن على مشايخها وتلقى مبادئ
العربية وعلوم الشريعة في مدينته ،من مشايخه جده القاضي قاسم ،وقد

عرف بحدة الذكاء وسرعة الحفظ ،ثم انتقل مع والده إلى طرابلس سنة

 1278هـ وعمره عشرون سنة تقريباً ،فالتقى مع الشيخ محمد كامل بن

مصطفى ،الذي رأي فيه معالم النبوغ ،فقربه منه ،فالزمه واستفاد منه كثي اًر،
وصحبه في أسفاره ،واستفاد من مشايخ البلدان التي كان يرحل إليها كتونس
ومصر واسطنبول( ،)2وقد قال عنه أحد تالمذته( :فقد كان في مبدأ نشأته
يتعاطى التجارة ويسافر لطلبها ،وال يقيم بمحل إال ويركن لذوي العلم فيه
والفضل ،ويأخذ عنهم ويحظى بما لديهم لما يرى عليه من سمة الهدي

والصالح)

()3

.

ومن تالميذه :الشيخ علي الغرياني( ،)4وأبوبكر بن موالهم ،وأبوبكر بن

إلطيف ،والشيخ علي المسالتي( ،)1والشاعر محمد بن علي بن محمد
( )1الشيخ عبد الرحمن البوصيري وجهوده في علوم الحديث ،رسالة ماجستير من إعداد :صالح
الدين عبد الباقي محمد عمر ص  .12كلية أصول الدين الجامعة األسمرية ،ليبيا.

( )2ينظر :عبد الرحمن البوصيري ،حياته وآثاره ص 614ـ . 615
( )3مبتكرات ص .18

( )4هو جد شيخنا الفاضل د .الصادق الغرياني مفتي الديار الليبية ـ حفظه اهلل.
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زغوان ،والشيخ محمد شاكر الزقوزي وابن أخيه الشيخ محمد محمد
()2

البوصيري ،والشيخ يوسف قرجي وغيرهم كثير

.

وقد تولى عدة مناصب منها رئاسة المحكمة الشرعية ،ونيابة النواحي
األربعة ،وقضاء طرابلس الغرب ،كما اشتغل بالتدريس زمناً طويالً بكلية
أحمد باشا بطرابلس ،وكان أحد دعائمها والقائمين عليها ،ودرس بها الحديث

الشريف ،وقد كان له ولع بالصحيحين خاصة ،فأنفق معظم وقته في

دراستهما ،وكانت له جلسات وعظ وارشاد بمسجد شايب العين طيلة شهر
رمضان وقد ذكر الدكتور الصديق نصر أنه حدثه الشيخ عبد الرحمن

الغرياني ابن الشيخ علي الغرياني قال( :كان أبي ـ رحمه اهلل ـ يأخذني معه
إلى دروس الشيخ البوصيري الرمضانية بجامع شايب العين ،وكان ـ رحمه

اهلل ـ يجلس عند الدرس على كرسي أعد له مرتدياً جلباباً أزهرياً معتماً ،وكان
واسع العينين ،ذا لحية ،وكان ذا صوت جهوري يسمع من خارج المسجد)

()3

وفاته :بعد عمر طويل قارب المائة عام حفل بالجد والنشاط في التعليم
والتدريس والقضاء ،انتقل إلى جوار ربه عشية الجمعة ،السادسة عشر من
سنة 1354هـ الموافق  19أبريل  1935م .
( )1هو شيخ مشايخي :الشيخ مصطفى العربي ،والشيخ عمران العربي.

( )2انظر :عبد الرحمن البوصيري ،حياته وآثاره ص  616ـ  . 617وعبد الرحمن البوصيري
وجهوده في الحديث . 216

( )3عبد الرحمن البوصيري ،حياته وآثاره ص .619
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وخلف لنا تراثاً علمياً أسهم في نهضة بالده ،وأعان على حفظ ميراثها

من هذا العلم الشريف ،من مؤلفاته الشهيرة كتابه (المبتكرات) الذي بناه

على منهج قويم ،وخطة حكيمة ،حاول أن يوفق بين إمامين جليلين تصديا
لشرح أعظم دواوين السنة الشريفة هو صحيح البخاري ،حيث كشف ما

التبس من اعتراضات للعيني على ابن حجر في أربعين وثالثمائة محاكمة،

فصارت محاكماته ذات قيمة علمية وبحثية عالية ،ولها طابع خاص في

أواسط الدارسين ،يقوم على مقارنة اآلراء المختلفة والمفاضلة بينها واختيار

األصوب منها مستنداً على أدلة من الفقه أو الحديث أو األصول أو اللغة،
ومنهجه يتسم بالعمق واألصالة .

نسبة الكتاب إليه :ذكر األستاذ صالح الدين عبد الباقي ـ رحمه اهلل ـ:
(أما نسبة الكتاب للبوصيري رحمه اهلل فيمكن إثباتها من ثالثة جوانب:
األول :نصوص الشيخ ـ رحمه اهلل ـ في كتابه الدالة على ذلك ،منها
قوله في مستهل مقدمة الكتاب" :يقول العبد الفقير عبد الرحمن األخضري

البوصيري الثاني()1ـ لطف اهلل به آمين"

()2

.

( )1عبر بالثاني ليدفع اللبس الذي قد يحصل باألول وهو عبد الرحمن األخضري صاحب متن
السلم في المنطق.

( )2مبتكرات ص .31
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الثانيِ :ذ ْك ُر َمن نص على ذلك ،حتى استفاض واشتهر بين طلبة
العلم هذا الكتاب بنسبته للبوصيري؛ فال يكاد يذكر البوصيري إال ويذكر

معه هذا الكتاب.

الثالثَ :ن ْقل من جاء بعده عنه ونسبة القول إليه)(.)1
ِّ
المصنف في آخر كتابه
أما تاريخ تأليف هذا الكتاب فأشار إليه
قائالً " :هذا وكان الفراغ من تسويد هذه الورقات وتبييضها في الخامس من
شهر ذي القعدة الحرام من عام 1347هـ ،جعلها اهلل من أحسن األعمال"(.)2
المطلب األول :منهج المؤلف في الكتاب
أوالً :عنوان الكتاب.

ثانياً :مضمون الكتاب.

ثالثاً :طريقته في عرض المحاكمات.

رابعاً :المسائل التي تناولها في محاكماته :مسائل في العربية والفقه

والحديث.

( )1عبد الرحمن البوصيري وجهوده في الحديث وعلومه ،رسالة علمية مقدمة لنيل درجة
الماجستير في الحديث وعلومه للطالب :صالح الدين عبد الباقي محمد ،كلية أصول

الدين /الجامعة األسمرية 2012م ،ص .117

( )2المصدر نفسه (ص .)512
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أول :عنوان الكتاب:

قبل أن نتحدث عن المنهج يحسن بنا أن نعرج على اسم الكتاب

ومضمونه فنقول :اسم الكتاب هو( :مبتكرات الآلليء والدرر في المحاكمة
بين العيني وابن حجر) فالمبتكرات جمع مفردها مبتكرة قال في مختار

القاموس( :ابتكر :أكل باكورة الفاكهة ،وأبكرت المرأة :ولدت ذك اًر في

األول)( ،)1وزاد في المعجم الوسيط(:وابتكر الشيء :ابتدعه غير مسبوق

إليه ،محدثة)( ،)2واآلليء (جمع لؤلؤة ،واللؤلؤ :الدر وهو يتكون في

األصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض الحيوانات

المائية الدنيا من الرخويات واحدته لؤلؤة)( ،)3والدرر :جمع مفردها درة قال
في المعجم الوسيط( :والدرة واحدة الدرر ،وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة)

(.)4

ِ
محاكم ،ومحا َكم.
والمحاكمة :مصدر :حاكم ،يحاكم محاكمة ،فهو
والمحاكمة :مفاعلة من الفعل حاكم( ،وحاكمه إلى الحاكم :دعاه
()5

وخاصمه)

.

( )1مختار القاموس للشيخ الطاهر الزاوي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس 1980م( ،بكر)
ص.61

( )2المعجم الوسيط ،قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد
علي النجار المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،استانبول ،تركيا( ،بكر) . 67/1

()3ـ المعجم الوسيط ( ألأل ) . 810/2
()4ـ المعجم الوسيط( :در) . 279/1

( )5ـ مختار القاموس ( حجم ) . 149
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فالمؤلف يقصد بهذا العنوان أنه ابتكر فوائد كأنها اللؤلؤ والدرر سطرها

قاصداً الفصل في نزاع علمي بين شارحين للبخاري اختصما في جملة من

مسائل العلم ،واإلضافة هنا تشبيهية ،فالفوائد المبتكرة كأنها لؤلؤ ودرر.

و(في) إما للظرفية المكانية بمعنى أن تلك المبتكرات تظهر بثنايا المحاكمة،

أو للمصاحبة ،بمعنى أنها تظهر أو تؤخذ مع المحاكمة.
ثانيا :مضمون الكتاب:

هذا الكتاب في جزء واحد تناول فيه مؤلفه بعضاً من المسائل التي

اختلف فيها الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود الكناني

العسقالني المصري الشافعي المذهب المتوفى  852هـ عند شرحه البخاري
في فتح الباري ،وفرغ من تأليف سنة  842هـ ،والحافظ محمود بن أحمد بن

موسى ين حسين بن يوسف بن محمود ،البدر ،أبو محمد ،الحلبي األصل،

المصري الدار والوفاة ،المتوفى سنة  855هـ وهو أيضاً من شراح البخاري
وأسماه عمدة القاري فرغ منه سنة  847هـ .

وكانا متعاصرين اشتركا في كثير من الشيوخ كالعراقي وغيره ،وتتلمذ
على كل منهما عدد ممن تتلمذ على اآلخر ،وكان البرهان ابن خضر أحد

أصحاب الحافظ ابن حجر ينقل فتح الباري جزءاً فجزءاً إلى الحافظ العيني،
فأتيح له بذلك أن يطلع عليه ،وأن ينقده في شرحه عمدة القاري .وكان بين
هذين الحافظين ما بين المتعا ِ
صرين غالباً من شحناء سببها :االختالف

المذهبي حيث كان ابن حجر شافعي المذهب ،والعيني حنفي المذهب،
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كذلك مهنة القضاء فقد تولى ابن حجر مهمة قاضي قضاة الشافعية ،وصار

العيني قاضي قضاة الحنفية ،وأمر آخر مهم أن كال منهما اشتهر بصنعة

الحديث فقد جمعهما التخصص الواحد.

وقد رد ابن حجر على العيني بكتاب سماه انتقاض االعتراض ،والذي

يظهر أن البوصيري لم يطلع عليه والدليل على ذلك أنه أورد في محاكماته
كثي اًر من الردود والمناقشات ،بعض منها تناولها ابن حجر نفسه في رده

على العيني ،كما في المحاكمات (السادسة ،والحادية عشر ،والثالثة عشر،

والرابعة عشر ،والخامسة عشر ،والسادسة عشر ،والسابعة والثالثين،

والسادسة والخمسين ،والواحدة بعد المائة ،وغيرها).
وقد بلغت محاكماته ثالثاً وأربعين بعد الثالثمائة محاكمة

()1

من ثالث

وستين كتاباً من صحيح البخاري تنوعت تلك المحاكمات بين عدة مواضيع

هي الفقه وأصوله ،ومصطلح الحديث ،واللغة من نحو وصرف.

بيد أنه لم يستوعب كل اعتراضات العيني ،وانما انتقى منه بعضها
فقط ،والمامه بعلوم شتى من الفقه والعربية واألصول والحديث والسيرة
والتفسير جعله حكماً نزيهاً وعالماً فهماً يقظاً ،استطاع أن يوفق بين هذين

العالمين ،مصوباً المخطأ منهم ،ومنتص اًر للمصيب مدلالً لرأيه بأقوال

العلماء ،منصفاً في حكمه مؤدباً في أسلوبه ،وكان في الغالب يحاول
( )1قلت :ليست كلها محاكمة بين العيني وابن حجر ،فقد أورد محاكمتين ليستا على نهج واحد
مع ما قبلهما وما بعدهما وهما رقم  272ص ،420ورقم  275ص .424
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التوفيق بينهما بقوله( :مبدئي في آرائي تصحيح أراء األكابر دون

إفسادها)( ،)1وقد كان يتمنى لو رآهما والتقى بهما ،فحقق اهلل له ذلك مناماً،
فأوله بتقاربهما في العلم ،ورضاهما عنه مما شجعه في االستمرار في كتابة
هذه المحاكمات ،يقول في المحاكمة الرابعة والسبعين بعد المائتين(:وقد كنت

كثي اًر ما تمنيت رؤيتهما المستحيلة إما بتقدمي إلى عصرهما ،أو تأخرهما
إلى عصري ،وقد قدر لي أن رؤيتهما في المنام متلثمين في صورتين

متماثلتين من كل وجه ،وهما على هجينين نازلين من جبل جنباً بجنب إال
أنهما لم يصال سفح الجبل الذي أنا فيه بل غابا عني ،ولم يتميز لي أحدهما

عن اآلخر ،فأولتهما بأنهما متقاربان في العلم ،وأنهما راضيان عني ،ولذا
()2

تماديت في هذه المحاكة ،واهلل شاهد وعليم)

.

()3

والكتاب مطبوع متداول ،وقد نقل محققا الكتاب

جملة من الحيثيات

التي انتهى إليها الشيخ من خالل المقارنة بين العيني وابن حجر ،وقدما

حيثيات تلك األحكام على الصورة اآلتية:

(أ) يتحاشى الحافظ العيني ذكر الحافظ ابن حجر باالسم أو الكنية أو

اللقب في جميع المواضع التي اعترضه فيها ،وانما يكني عنه بكلمة
(بعضهم) ،ثم ُيسند إليها قال أو ذ َك َر أو زعم أو نحوها .
( )1ينظر المحاكمة السابعة والثالثين بعد المائتين ص. 379
( )2مبتكرات ص  423ـ . 424

( )3وهما الشيخان سليمان محمد الزوبي ،والشيخ الهادي عرفة .
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(ب) كثي اًر ما ينقل الحافظ العيني إحدى عبارات الحافظ ابن حجر وقد

ُحذفت منها كلمة أو جملة أو ُج َمل ثم يورد االعتراض عليها ،وهي مهلهلة
مبتورة.
أيين ،ثم ُيرجح
(ج) قد يذكر الحافظ ابن حجر في إحدى المسائل ر ْ
أي المرجو َح عند الحافظ ابن
أحدهما على اآلخر ،فينقل الحافظ العيني الر َ
حجر ،ويعترض عليه دون أية إشارة إلى الرأي الراجح عنده.

(د) وينقل الحافظ ابن حجر رأياً ألحد المتقدمين ،وينسبه إلى قائله،

وقد يستدل على مرجوحيته أو بطالنه ،ومع ذلك ينقله البدر العيني على أنه
رأي للحافظ ابن حجر ،ثم َينثني عليه بالنقد واالعتراض.
(هـ) وفي حاالت نادرة يتسامح الحافظ ابن حجر في التعبير عن بعض

المصطلحات – في عرف النحاة مثال – كقوله لفظة (لم) ُيعبر بها عن
ويشدد النكير على الحافظ ابن حجر،
الماضي ،فتثور ثائرة الحافظ العينيُ ،
لتركه التعبير باللفظ االصطالحي.

)ز) قد ُيدلي الحافظ برأي ،أو ُينكر وجود رواية فيلجأ العيني في
نقضها إلى االعتراضات الجدلية واألسئلة الدورية ،وغيرهما من ضروب
المغالطة ،كقوله مثل( :لماذا ال تكون هذه الرواية موجودة ولم يطلع
عليها ،)...أو قوله( :هذا غير صحيح) هكذا دون توجيه أو تعليل.

(ح) وقد تبين أن بعض المواضع من كالم الحافظ ابن حجر كانت
تقو على مواجهة اعتراضات الحافظ العيني ،فظفرت بتأييد
نقاطاً ضعيفة لم َ
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الشيخ البوصيري الذي أصدر أحكامه في تلك المواضع بتصويب وجهة
()1

نظر الحافظ العيني)

ثم علق المحققان على هذه المحاكمة التي أقامها

الح َكم العادل
الشيخ البوصيري بقولهما :أنه سلك "في معالجتها منهج َ
والقاضي النزيه الذي يلتزم الحيطة ،ويتوخى اإلنصاف والحق واألمانة فيما
()2

ُيصدر من أحكام"

.

ثالثا :طريقته في عرض المحاكمات:
يبدأ بذكر الكتاب والباب من صحيح البخاري ،ثم يذكر طرفاً من السند

ثم يذكر الحديث كله ،إن كان قصي اًر ،وان كان طويالً أثبت طرفاً منه ثم

يقول( :إلى أن قال  )...وينتقل إلى موضوع النزاع بين الشيخين فيسوق من
كالم الحافظ العيني المشتمل على العبارة التي اعترض عليها العيني من

كالم ابن حجر ،ثم يسوق كالم ابن حجر من الفتح.

بعد ذلك يدخل في نقاش ما ذهب إليه كل واحد منهما قاصداً الصواب

من الرأيين ،متجنباً عبارات التشهير والذم ،صاد ًار عن أقوال العلماء

السابقين ،ثم يصدر حكمه مبنياً على قواعد علمية رصينة ،مصوباً رأي
أحدهما أو مثبتاً لما يراه هو صواباً ،كل ذلك بأدب العالم ،وعلم الباحث
البصير الناقد.

( )1مقدمة تحقيق :مبتكرات اآللي والدرر ص.10

( )2مقدمة تحقيق :مبتكرات اآللي والدرر ص10ـ . 11
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وقد تنوعت في الكتاب مسائل المحاكمات ـ حسب اعتراضات العيني

التي يوردها على ابن حجر ـ إلى لغوية أو فقهية ،أو أصولية ،أو تاريخية،

أو حديثية ،أو عقدية غير أنه ال يتوسع كثي اًر في تلك المسائل.

وسنعرض لنماذج متعددة من تلك المحاكمات تبين المنهج الذي سار

عليه المؤلف.

1ـ يذكر الكتاب والباب من البخاري يقول (من كتاب  ...من باب ،...

وأحياناً يكتب (في) بدالً (من) ،ويكتب اسم الكتاب والباب غالباً ،واذا كانت

المحاكمات في الحديث نفسه ،لم ُيعد ذكر الكتاب والباب فيقول( :قوله :هذا
الناموس ،جاء في متن الحديث الثالث ،في نفس هذا الحديث ،وقع في أثناء
حديث.)..

لكنه أشار في بعض المحاكمات إلى الحديث بدل الباب كما في

المحاكمة الثالثة بعد المائة

()1

حيث ذكر( :في كتاب الرقاق ،الحديث

الرابع) ،والسبب أنه ذكر الباب في المحاكمة التي قبله (في كتاب الرقاق،

باب فتنة المال) ،واذا لم يرد للباب ذكر ذكره ،وبين رقم الحديث في ذلك

الباب كما في المحاكمة السادسة بعد الثالثمائة

()2

حيث ذكر :من كتاب

الرقاق في الحديث الخامس ،من باب القصد والمداومة على العمل .

وأحياناً يذكر الكتاب ويشير إلى موضع الحديث من الباب ،كما في
( )1مبتكرات ص.455

( )2مبتكرات ص .461
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المحاكمة السابعة بعد الثالثمائة( :)1في كتاب الرقاق ،في آخر الحديث

السابع ،ولم يذكر الباب ألنه متصل بما سبقه.

أما السند فلم يرسم منهجاً واضحاً فيه ،فهو في الغالب يورد الصحابي

راوي الحديث فقط ،لكنه قد يسوق السند كامالً ،وال يتحدث عنه بشيء ،كما

في المحاكمة :الرابعة عشر( ،)2وأحياناً يختصره كما في المحاكمة التاسعة

عشرة( :قال مالك :أخبرني زيد بن أسلم إلى أن قال :عن أبي سعيد الخدري
أنه سمع رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يقول(:إذا أسلم العبد ،)...وفي

البخاري ( ...زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد ...الخ)(.)3

وهو أحياناً يورد السند كامالً إذا كانت المحاكمة حول أحد رجاالت

السند ،مثاله:

()4

المحاكمة الثالثة والعشرون

في كتاب العلم باب :من رفع صوته

بالعلم ،حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي

ماهك عن عبد اهلل بن عمرو قال :تخلف عنا النبي ـ
بشر عن يوسف بن َ
صلى اهلل عليه وسلم ـ في سفرة سافرناها . )5()...
( )1مبتكرات .462

( )2ينظر :محاكمات)..،119 ،42،88 ،30،41 ،26 ( :

( )3البخاري رقم ( .)41وانظر المحاكمات ( ،150 ،80 ،48 ،39 ،38 ،34 ،33
) ..223،522

( )4مبتكرات ص . 61

( )5البخاري رقم (. )60
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قال العيني( :ماهك ـ بفتح الهاء ـ غير منصرف ألنه اسم أعجمي.)...

قال البوصيري...( :وبعد فالشيخان وغيرهما متفقون على جواز صرفه

وعدمه ،وعلى العدم األكثر...الخ)( ،)1وقد أريت أن الغالب عنده اختصار
السند.

2ـ ثم يورد الحديث من البخاري كامالً ،فإذا وجد اعتراضات كثيرة

للعيني في الحديث نفسه ،أورده كامالً ،ثم استقطع لكل محاكمة جزءاً منه،
كما في حديث :بدء الوحي ذكره عن عائشة ـ رضي اهلل عنها كامالً( ،)2ثم

()3

تحدث عن أربع محاكمات فيه كلها لغوية ،كذلك ذكر حديث ابن عباس

في صفحتين ونصف وساق فيه خمس محاكمات كلها لغوية.
 3ـ ينتقل إلى موضوع النزاع بين الشيخين فيسوق من كالم الحافظ
العيني المشتمل على العبارة التي اعترض عليها العيني من كالم ابن حجر،

ثم يسوق كالم ابن حجر من الفتح ـ وهذا ليس دائماً ـ ففي بعض المحاكمات

التي يجد ما نقله العيني عن ابن حجر مطابقاً لما في الفتح فال ينقله بل
يقول( :راجعت عبارة ابن حجر فوجدتها كما نقلها العيني ،وجدت عبارته

( )1مبتكرات ص. 62

( )2المحاكمة الثانية ص . 33والحديث أخرجه البخاري رقم ( .)3وانظر المحاكمة الثامنة
والخمسين ص.111

( )3المحاكمة الخامسة ص  37والحديث أخرجه البخاري برقم (. )7

-305-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
من علماء الحديث المعاصرين في ليبيا ،الشيخ عبد الرحمن البوصيري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عين ما عزاه له العيني ،فإذا عبارته عين ما نقله( ،)1()...راجعت عبارته
()2

فإذا هي هي)

.

فإذا وجد فيه مخالفة لما نقل العيني أورده مصححاً النقل ،فيقول:

(راجعت ابن حجر فإذا عبارته قوله... :الخ)( ،)3ففي المحاكمة الثامنة
واألربعين قال( :راجعت ابن حجر فإذا عباراته عين ما نقله عنه العيني ،إال

أنه زاد عقبه( :)4ويحتمل أن يكون جمع بين الكالم واإلشارة .اهـ ،وعليه

فالذي ينبغي للعيني وفاء ألمانة العزو والنقل أن يذكر كالمه كامالً ،ثم
يبحث فيه أو في بعضه)

()5

.

وفي المحاكمة السادسة والعشرين من كتاب العلم ،باب :فضل العلم:

من حديث ابن عمر سمعت رسول اهلل * يقول( :بينا أنا نائم أُتيت بقدح لبن
فشربت حتى إني ألَرى الري يخرج في أظفاري ...الخ)،قال العيني( :الالم

فيه للتأكيد ،وقال بعضهم :الالم جواب قسم محذوف .قلت هذا ليس بصحيح

ليس هنا قسم صريح وال مقدر ،وال يصح التقدير ،وانما هذه الالم هي الالم
()6

الداخلة في خبر إن للتأكيد كما في قولك :إن زيداً لقائم أ.هـ)
( )1ـمبتكرات ص. 52

( )2مبتكرات ص.114

( )3مبتكرات المحاكمة السادسة عشرة ص .52

( )4وانظر محاكمة الثانية والخمسين بعد المائة ص254
( )5مبتكرات ص. 96
( )6مبتكرات ص. 66
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(البوصيري) :وأقول :عبارة ابن حجر هكذا :والالم للتأكيد أو جواب قسم
محذوف) .

()1

.

وفي المحاكمة بعد الثالثمائة( :وعبارة ابن حجر قد بترها العيني
ونصها)...

()2

.

وفي المحاكمة المتممة للسبعين قال البوصيري( :وأقول هذا الذي نقله
()3

العيني عن ابن حجر من المبتورات التي ألفناها )...

.

نقل البوصيري لكالم ابن حجر بعد العيني مقصود منه تصحيح النقل،

كثير ما يسوق كالم ابن حجر ،وقد ُحذفت منها كلمة أو
ذلك أن العيني ًا
جملة أو ُج َمل ،ثم يورد االعتراض عليها ،وهي مهلهلة مبتورة كما سبق ـ
ومقارنة عبارة العيني بما في الفتح البن حجر مهم جداً ،ال وذكر البوصيري
السمه صريحاً بعد (قال بعضهم) إشارة لطيفة منه؛ ألني وجدت العيني

يقول( :قال بعضهم) في تسع وستين وثمانمائة موضعاً ( )869في عمدته
حسب استقراء المكتبة الشاملة ،ووجدت في عمدة القاري أول الشرح( :وقال
()4

بعضهم)

قال المحقق :قائل ذلك هو محمد بن إسماعيل التيمي ،قلت:

صرح باسمه ابن حجر في الفتح بقوله :وقد اعترض محمد بن إسماعيل

( )1مبتكرات ص. 66

( )2مبتكرات ص . 463
( )3مبتكرات ص . 128

( )4عمدة القاري .36 /1

-307-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
من علماء الحديث المعاصرين في ليبيا ،الشيخ عبد الرحمن البوصيري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيمي على هذه الترجمة فقال ،)1()... :والظاهر أن العيني ال يقصد ابن

حجر في كل موضع أورد فيه عبارته هذه .

4ـ وبعد سوق كالمهما وتصحيح النقل يلجأ إلى تحديد محل االعتراض
(تحرير محل النزاع) ،فيورد ما اعترض به العيني ،ويجعله في نقاط إذا كان

متعدداً لينتقل بعد ذلك لمناقشته ،بمعنى أنه يورد المتنازع عليه في المسألة

مفصالً مثاله :المحاكمة الرابعة والثالثين ،حيث حرر محل النزاع تحري اًر

دقيقاً ولم يتركه لفهم القارئ.

قال البوصيري( :في كتاب العلم ،من باب :من خص العلم قوماً دون

قوم كراهية أال يفهموا.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ..إلى أن قال :عن أنس بن مالك (أن النبي ـ
صلى اهلل عليه وسلم ـ ومعاذ رديفه على الرحل قال :يا معاذ بن جبل قال:

لبيك يا رسول اهلل وسعديك (ثالثاً) ،قال :ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهلل
وأن محمداً رسول اهلل صدقاً من قلبه إال حرمه اهلل على النار ،قال يا رسول
()2

اهلل :أال أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال :إذاً يتكلوا ،وأخبر بها معاذ تأثماً.

قال العيني( :إن صنيع معاذ أن النهي عن التبشير كان على التنزيه ال
على التحريم ،وقيل إن النهي كان مقيداً باالتكال فأخبر به من ال يخشى

عليه ذلك ،إلى أن قال :وقال عياض :لعل معاذاً لم يفهم النهي لكن كسر
()1ـ فتح الباري . 15 /1

()2ـ أخرجه البخاري رقم (. )128
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عزمه عما عرض له من تبشيرهم .وقال بعضهم (ابن حجر) :الرواية اآلتية

صريحة في النهي .قلت :ال نسلم أن النهي صريح في الحديث اآلتي ،وانما
فهم النهي من الحديثين كليهما بداللة النص وهي فحوى الخطاب .قلت

(البوصيري) :بعد مراجعة ابن حجر وجد أنه قرر جميع ما قاله العيني
ورجح الوجه األول ،واعترض على قول عياض كما ذكر ،والعيني اعترض
على ابن حجر من حيث االستدالل بالحديث الذي بعده ،وهو أن النبي ـ

صلى اهلل عليه وسلم ـ قال لمعاذ( :من لقي اهلل ال يشرك به شيئاً ،دخل

الجنة ،قال :أال أبشر الناس؟ قال :ال ،إني أخاف أن يتكلوا).

فمحل النزاع بينهما ،هل يستقيم فهم النهي من الحديث الثاني أو ال

يفهم النهي إال من الحديثين كليهما؟ فينحل السؤال على أحد الشقين أنه لو
لم يرد الحديث األول ،وانما ورد الثاني فقط ،أن (ال) فيه تفيد النهي ،وال

أظنه ملتزماً ألحد ،ففي كتب اللغة والنحو واألصول أن (ال) جواب مناقض

لنعم وبلى ،وفي المغني والقاموس وغيرهما :وتحذف الجمل بعدها كثي اًر،
يعني كما هنا ؛ ال تبشر الناس إني أخاف ..الخ  .وفي كتب األصول :أن

النهي :طلب الكف عن الفعل وصيغته :ال ... ،الخ)

()1

وهناك أمثلة كثيرة لهذا التحرير منها( :أقول :إن العيني حرر الخالف

في المسئول عنه هل هو كلمة الشهادة فقط ،أو هي مع غيرها من سائر

األعمال؟ فالبخاري ومن معه من عدة أهل العلم قصره على كلمة الشهادة،

( )1مبتكرات ص  76ـ . 77
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والنووي ومن معه عمم وعلى هذا العموم شرح العيني ،ثم نقل عن ابن حجر

أن للخصوص وجهاً إلى آخر ما قرره عنه)(.)1

وقد أطال في بيان ما يقصده كل فريق بقوله( :قلت :حاصل هذه

المنازعة .)2()...

(وأقول :المنازعة هنا في خصوص فهم الحكم من حديث الباب ال في
مطلق الدليل )...

()3

.

واألمثلة على ذلك كثيرة .
 5ـ يرجع إلى مصادر كثيرة في موضوع المسألة سواء في اللغة أو
التفسير أو الحديث أو غيرها ،مقارناً بين ما يذكره الشيخان وما قاله من

سبق من العلماء ،ويسجل ذلك قبل أن يصدر حكمه في المسألة ،انظر قوله
في المحاكمة الخامسة ،قال( :راجعنا التفاسير التي بأيدينا كالكشاف

والبيضاوي والقمي والهندي والنسفي والجالل والحواشي فإذا هم جميعاً على

المعنى الذي ذكره ابن حجر)

()4

.

( )1مبتكرات ص. 52
( )2المصدر السابق .

( )3مبتكرات ص .177انظر محاكمات. 268 ،247 ،173 ،43 :
( )4مبتكرات ص. 40
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وفي المحاكمة الثامنة ،قال( :ثم راجعت كتب النحو واللغة ،فتحصل

أن في حمص خالفاً في عربيته وعجميته وتذكيره وتأنيته ....الخ)

()1

.

وفي المحاكمة الخامسة والتسعين قال (:والحاكم في المناقشة إما
العرف أو اللغة ،وال وجود للعرف في النظير بحيث إذا أطلق ينصرف إليه،
ولم يبق إال اللغة ،ومعناه فيها ما قاله في القاموس والتاج :النظير

كأمير ،...ففي نهاية ابن األثير ،..وفي مفردات الراغب ...الخ)(.)2

كما أنه يراجع روايات البخاري للتأكد من رواية الحديث ،ففي المحاكمة

الثالثة والسبعين بعد المائتين قال(:إذا تأملنا جميع روايات البخاري في الزكاة
والتوحيد ،واألدب أيضاً عقب هذا الباب ..الخ)

()3

.

قد يحتاج إلى شرح بعض المصطلحات قبل الدخول في مناقشة
المسألة ،كما فعل في المحاكمة الثامنة بعد المائة حيث أورد حديث ابن

عمر قال( :كانت امرأة لعمر تشهد صالة الصبح والعشاء في الجماعة في

المسجد فقيل لها :لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت:
وما يمنعه أن ينهاني؟ قال :يمنعه قول رسول اهلل *( :ال تمنعوا إماء اهلل

مساجد اهلل) ...قال بعضهم :إن قائل ذلك كله هو عمر ال مانع أن يعبر
عن نفسه بقوله( :إن عمر) إلى آخره فيكون من باب التجريد أو االلتفات ا
( )1ـ مبتكرات ص . 43

( )2ـ مبتكرات ص . 165
( )3ـ مبتكرات ص . 422
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هـ  .قلت (البوصيري) :هو من باب التجريد ال من باب االلتفات وعبارة ابن
حجر مثل ما نقل العيني سواء ،وأقول :ال يفصل بين الشيخين إال بعد تبين

معنى التجريد ومعنى االلتفات فالتجريد)...

()1

.

وقال في موضع أخر(:ثم إن الحكم في هذه المادة يستدعي أن نعرف

أوالً معنى الجاهلية ،وهو اللفظ الذي تكرر ذكره في الحديث ،وفي القرآن،
ومعناه الحال التي كانت عليها العرب قبل اإلسالم من الجهل باهلل ورسوله

وشرائع الدين )...

()2

.

وفي موضع آخر( :وأقول إن المقام ليستدعي مقدمة ،وهي أن مطلق
اللزوم فهم أمر من أمر من غير تعيين شيء ،ثم إن اللزوم ينقسم إلى بين

وغير بين ،فاألول ...الخ)

()3

.

فقد أوضح معنى المصطلحات قبل البث في الحكم .
6ـ بعد ما سبق يصل إلى بيان وجهة نظره فيما قاله الشيخان،

وملخصها أنه إما يؤيد أحدهما ،أو يوفق بينهما ،أو يستقل برأيه مخالفاً

لهما ،وقد يترك الحكم للقارئ بعد بيان وجوه المسألة ،وايضاحها ،وربما ترك

الحكم ألسباب يذكرها ،وفي ثنايا حكمه يرسل عتاباً قوياً غالبه للعيني إن
وجد أن المسألة ال تحتاج إلى هذا االعتراض أو أنه لم يكن أميناً في النقل،

( )1ـ مبتكرات ص  184ـ . 185
( )2ـ مبتكرات ص . 300
()3ـ مبتكرات ص . 468
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أو غير ذلك مما يستحق العتاب ،وقد أعجبني وشدني التنوع الجميل في

عبارته ،وأسلوبه الراقي عندما يصدر حكمه في المسألة ،بألفاظ متغايرة.
من األمثلة على ذلك:

(أ) ـ ينتصر البن حجر ،فيؤيد قوله إما صراحة أو عن طريق معاتبة

العيني ،ومن عباراته:

1ـ (وكالم ابن حجر ال غبار عليه فاعرفه)(.)1
2ـ (ما اعترض به العيني ال ينصب على عبارة ابن حجر التي نقلتها،

وهي نظيفة ال يحتاج فهمها إلى إعمال فكر ،وال إشكال في منطوقها ،وال

في مفهومها)(.)2

3ـ (ال نفهم من عبارة ابن حجر إال االستقامة)(.)3
4ـ (فابن حجر ما مشى إال على الجادة البيضاء ،والعربية السمحاء،

فلقد أكل العربية أكالً ...الخ)

()4

( )1مبتكرات ص . 35
( )2مبتكرات ص . 51

( )3مبتكرات ص . 425
( )4مبتكرات ص . 58
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 5ـ (إن الذي له يد في العربية ال ينقل مثل هذا ،وأنا ال أدرى معنى

هذا الكالم؟ ألني فكرت وقدحت فكري ،فلم أجد مانعاً يمنع من ذلك ،ليس

بغريب ألني لست من الذين لهم يد في العربية .واهلل أعلم)(.)1

6ـ ويعاتب العيني في بعض األحيان :فيشير إلى ما قاله العيني( :فما

أقرب مثل هذا الكالم إلى المشاغبة وما أبعده عن المناظرة)(.)2

قوله في المحاكمة الثامنة والسبعين بعد المائة(:وما اعترض به العيني

إيقاع التغليط في األوهام بظاهر العبارة ،وما الحامل إال شدة الشغف

باالعتراضات ،وليس ذلك مما ينبغي للعلماء خصوصاً الفضالء منهم

كالعيني)(.)3

(ب) ـ ينتصر للعيني ومن عباراته:
1ـ (وبعد التأمل في كالم الشيخين يتبادر إلى الفهم ُبعد كالم ابن حجر
كما قال العيني)(.)4
2ـ (فما قاله العينيـ رضي اهلل عنه ـ ظاهر ال غبار عليه ،فاعرفه)(.)5

(فما قاله العيني أظهر)(.)1
()1ـ مبتكرات ص . 51
()2ـ مبتكرات ص . 46

( )3ـ مبتكرات ص . 294
()4ـ مبتكرات ص . 45

( )5ـ مبتكرات ص . 420
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(فقد ظهر لي أن ما قاله العيني هو الذي يظهر لكل أحد)

()2

.

(ج) ـ وقد يصوب رأييهما معا:
1ـ (فما قاله العيني من أن الحديث يدل على ما قاله صحيح ،كما أن

فيما قاله ابن حجر تعمقاً في طلب اآلليء؛ ألن فيه نظ اًر دقيقاً حيث.)3()...

2ـ (وأقول :إنهم كثي اًر ما يقولون ،خصوصاً العيني ،إن األحاديث تفسر

بعضها بعضاً خصوصاً في الوقائع المتحدة ،وعليه فالحق مع ابن حجر،

وان نظرنا إلى ما يتبادر إلى الذهن ،فالوجه ما قاله العيني ،خصوصاً وقد
وجهه ابن حجر  .واهلل أعلم)

()4

.

(د) ـ يوفق بينهما:
وهذا كثير غالب من تصرفاته منطلقاً من فكرة(:إن مبدئي في آرائي

تصحيح آراء األكابر دون إفسادها)(.)5

ومن عباراته في المحاكمة الرابعة عشر( :وأقول ال خالف بين
الشيخين في كون الحصر المذكور المأخوذ من لفظ هذا الحديث بعد التسليم

ليس حقيقاً)(.)1

( )1ـ مبتكرات ص. 59

()2ـ مبتكرات ص.187
()3ـ مبتكرات ص.423

()4ـ مبتكرات ص. 180
( )5مبتكرات ص. 379
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(هـ) ـ يستقل برأيه:

وذلك عندما ال يظهر له وجه لما قاله الشيخان فيجتهد ،ويدلي بدلوه

في المسألة مع تواضع جم ،وهضم للنفس ،داعياً القارئ إلى البحث والتنقيب

والمراجعة .

1ـ يقول في المحاكمة العاشرة بعد الثالثمائة( :ثم إني ال أريد بتقريري

ما فهمته من الكالم مخالفة أحد ،وانما هو لبيان فهمي القاصر ،وأنت عليك
()2

بالتحقيق)

.

2ـ في المحاكمة الواحدة والثالثين بعد المائة(:وأقول :إن فهمي موافق

البن حجر في دعواه اإلشارة إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه ال يجوز،
وأخالفه في االقتصار على احتمال التفرقة المذكورة ،بل أقول :إن ما ال

يجوز في ذلك مصرح في الحديث بقوله" :فال يبزقن بين يديه وال عن يمينه،

ولكن عن شماله .الخ)

()3

 3ـ ثم يقول البوصيري بعد هذا بأسطر( :ثم ظهر ليـ وان لم يعرج عليه

أحد الشيخين ـ وجه جديد ،وأظنه األقرب من جميع ما ذكر ،وهو أن
( )1ـ مبتكرات ص . 49

()2ـ مبتكرات ص . 467
( )3مبتكرات ص . 23
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الترجمة لخصوص ما يجوز ،واالستدالل من الحديث على خصوص

الجواز.)1()...

4ـ وعندما ناقش الخالف بين الشيخين في تفسير قول أسامة بن زيد
ـ رضي اهلل عنه ـ كان رسول اهلل * يأخذني فيقعدني على فخذه ...الخ)،

حيث فسرها العيني باحتمال أن يكون أقعده بحذاء فخذه ،وفسرها ابن حجر
باحتمال أنه أقعده على فخذه لمرض مثالً ،ورأى البوصيري ـ رحمه اهلل ـ أن

اإلقعاد على حقيقته:

يقول في المحاكمة المتممة للسبعين بعد المائتين( :فإبقاء اإلقعاد على
حقيقته هو الذي نفهمه بالصراحة من قوله :ثم يضمهما ،وان لم يفهم ذلك

منه غيري وهو الذي نعتقده ،وهو الصواب ـ إن شاء اهلل تعالى ،واهلل

أعلم)(.)2

(و) اعتذاره عن الحكم:
1ـ في المحاكمة الواحدة والثمانين بعد المائة فيقول(:وقصوري عن

التتبع ال يصلح أن يكون مناطاً للحكم ....الخ) (.. )3

 2ـ وفي المحاكمة السابعة عشر ،اقتصر على كالم القسطالني ولم
يزد عليه ،يقول( :وراجعت القسطالني فوجدته نقل الكالمين وقال في آخره:
()1ـ مبتكرات ص  223ـ . 224
()2ـ مبتكرات ص . 419
()3ـ مبتكرات ص . 299
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وأجيب بأنه مفرد مضاف فيعم ،كأنه قال :آياته ثالث ،فاقتصرت الكالم أدباً

مع القسطالنيـ رحمهم اهلل تعالى ـ  ...الخ)

()1

.

وهذا المؤلَف فيه فوائد كثيرة سطرها البوصيري عند ذكره العتراضات

العيني على ابن حجر جاءت على هامش المسائل من ذلك:

 1ـ قوله في المحاكمة الحادية عشر( :وأوضح من الجميع تقييد آية

العدة في البقرة بآية الطالق ،إذ التقييد تفسير في المعنى)(.)2

 2ـ وقوله في المحاكمة التاسعة واألربعين( :إن الشراح كثي اًر ما يقولون

إن البخاري يبوب أوالً ثم يطلب حديثاً مطابقاً للترجمة ،وقد ال يجده على

شرطه فتبقى الترجمة مطلقة ،وهنا بوب بترجمتين أورد حديثاً يطابق ثانيتهما
وسكت عن األخرى لعدم وجوده على شرطه)(.)3

 3ـ وقوله في المحاكمة الثانية بعد المائة( :ألن قاعدة األصوليين

العمل بالدليلين مهما أمكن ،مقدم على ترك أحدهما والعمل باآلخر)(.)4
( )1ـ مبتكرات ص . 55
( )2ـ مبتكرات ص . 46
( )3ـ مبتكرات ص . 98

( )4ـ مبتكرات ص . 176
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المطلب الثاني :قيمة الكتاب العلمية ومصادره.

أوالً :قيمة الكتاب:
1ـ هذا الكتاب يعد من شروح الحديث ،ذلك أن مؤلفه بناه على الفصل

في منازعات علمية بين شارحين من شراح أعظم دواوين السنة (صحيح
البخاري) ،حيث أطاال النفس في شرحيهما ،وعلى هذا يصنف من كتب

الحديث ،ولعلو كعب الصحيح ،وسمو مكانته بين كتب السنة ،وأهميته
التشريعية ،وكون ابن حجر والعيني من أجل شراح الصحيح ،فقد اكتسب
هذا المؤلف قيمته العلمية البالغة.

 2ـ ثم إن ظهور الكتاب في عصر جمود علمي على المختصرات في
شتى علوم الشريعة واللغة ،شرحاً ،وتدريساً ،وتعليقاً دون اإلبداع ،أكسبه

أهمية من حيث إنه حرك في طالبه الهمة لإلبداع ،وشجعهم على النقد،
وأخرجهم من دائرة التسليم لكل ما كتبه السابقون وقبوله على عالته.
3ـ ينقل لنا مؤلفه صورة واضحة عن ثقافة عصره ،فهو كثي اًر ما

يتحدث عن بيئته ،وبلدته طرابلس الغرب.

4ـ أسلوب المؤلف المشتمل على األدب الجم ،والنقاش الهادئ ،وتناول

المسائل بحكمة وروية ،وتقدير واحترام للشيخين ،كل ذلك يستحق أن نجعله
نبراساً ومنهجاً للتعامل مع المخالف.
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5ـ احتواؤه على هذا الكم الكبير من المباحث اللغوية واألصولية

والحديثية وغيرها ،يفتح الطريق أمام طالب العلم لمزيد البحث والتنقير عن

اآلليء والدرر الكامنة في هذين الشرحين ،واستشراف منهج البوصيري يعين
على ذلك.
6ـ في أغلب المحاكمات التي تناولها ال يتوسع كثي اًر في جلب األقوال

ومناقشتها وتوجيهها.

7ـ يذكر فوائد مهمة في ثنايا بحثه.
ثانيا مصادره.
اعتمد الشيخ عبد الرحمن البوصيري في كتابه على عدة مصادر مهمة
في مجالها ،ومتنوعة بتنوع مسائل المحاكمات التي ناقشها ،فشملت :علوم
التفسير والحديث والفقه وأصوله والتاريخ والتراجم واللغة بنحوها وصرفها

وعلوم البالغة:
1ـ تفسير الجاللين ،لجالل الدين المحلي ،وتفسير البيضاوي ،والنسفي،

وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي ،وتفسير الكشاف للزمخشري ،وحاشية
السيد على الكشاف للشريف الجرجاني ،ومفردات ألفاظ القرآن للراغب

األصبهاني ،وفتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي ،وامالء ما من به
الرحمن في إعراب القرآن للعكبري.
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2ـ صحيح البخاري ،وصحيح مسلم بشرح ال نووي ،إرشاد الساري

للفسطالني ،ألفية العراقي في مصطلح الحديث ،النهاية في غريب الحديث
للراغب األصبهاني ،وعمدة القاريء بشرح صحيح البخاري للعيني ،وفتح الباري
بشرح صحيح البخاري البن حجر ،النهاية في غريب الحديث البن األثير
3ـ االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر ،اإلصابة في تمييز
الصحابة البن حجر ،الكامل في التاريخ البن األثير ،وانسان العيون في

سيرة األمين ،المأمون للحلبي ،تاريخ ابن خلدون.

4ـ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ،جمع الجوامع
في أصول الفقه للسبكي ،حصول المأمول من علم األصول للصديق خان

حسن القنوجي .

5ـ تاج العروس للزبيدي ،والقاموس المحيط للفيروزآبادي ،ومختار

الصحاح للرازي ،المصباح المنير للفيومي وتلخيص المفتاح في المعاني
والبيان لحالل الدين القزويني ،وشافية ابن الحاجب في الصرف ،شرح

األشموني على ألفية ابن مالك لعلي بن الحسن األشموني ،وكتاب سيبويه،

ومغني اللبيب البن هشام ،و مفتاح العلوم للسكاكي.

هذا ما استطعت تسجيله من مصادر رجع لها البوصيري أثناء قراءتي

له ،وربما غفلت عن مصادر أخرى لم أنتبه لها.
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الخاتمة

وختاماً أسجل في نهاية تطوافي مع هذا المؤلف الماتع بعضاً من

النقاط التي رأيت ضرورة التركيز عليها؛ ألهميتها ،واال فمجال البحث في
المبتكرات رحب ،وخوض غماره يحتاج إلى صبر وأناة ،فما تزال كنوزه

مخبأة ،لكن قصور باعي وكثرة انشغالي ،وطبيعة البحث القائم على

االختصار ،جعل هذه الورقات مختصرة ،مبتورة في بعض المواضع ،إال أن
الذي شجعني على كتابتها ـ وان على عجل وقصور ـ التعريف بصاحبه
وبيان منزلته ،حباً للعلم وأهله ،من تلك النقاط:

 _ 1الشيخ عبد الرحمن البوصيري أحد أعالم ليبيا في علم الحديث ،له
شخصية العالم المبرز ،والقاضي النزيه ،واللغوي الضليع.
 _2عاش هذا العالم في عصر انحطاط علمي ،وضيق في الحياة
االقتصادية بسبب ما مرت به البالد من محن ،ومع ذلك استطاع أن يشق
فيدرس ويؤلف ،ويشتغل بالقضاء.
طريقه ُ

 _3البوصيري اختار بعض اعتراضات العيني فقط ولم يأت عليها
كلها.
 _4أغلب محاكماته كانت في مسائل لغوية ،وقد عرج على مسائل
فقهية وحديثية ،وأصولية وتاريخية ،وغيرها ،كما سبق بيانه.
5ـ امتلك أسلوباً علمياً راقياً ،استطاع به أن ينال إعجاب القارئ.
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6ـ البوصيري كان واسع االطالع ،كثير المعارف ،مهتماً بعلم الحديث

خاصة.

والحمد هلل أول آخ ار وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليما كثي ار

المصادر والمراجع
 األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين
والمستشرقين ،خير الدين الزركلي ،دار العلم للماليين ،بيروت لبنان ،ط

الحادية عشرة 1995م.

 أعالم ليبيا ،الطاهر الزاوي ،مكتبة الفرجاني للنشر ،طرابلس ،ليبيا ،طبع
دار إحياء الكتب العربية ،عبسى البابي الحلبي ،ط1961 .م.

 أعمال المؤتمر األول للوثائق والمخطوطات في ليبيا واقعها وآفاق العمل
بها ،بحث للدكتور الصديق بشير نصر بعنوان :عبد الرحمن البوصيري

حياته وآثاره المخطوطة.

 البوصيري وكتابه المحاكمات ،أ.أسماء أحمد ميالد قدور رسالة ماجستير
من كلية اآلداب جامعة طرابلس.

 الجامع الصحيح ،البخاري ،النسخة السلطانية ،مكتبة الطبري.
 دليل المؤلفين العرب الليبيين منذ الفتح اإلسالمي لليبيا ،أمانة اإلعالم
والثقافة ،دار الكتاب ،طرابلس ط1977 .م.
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 الشيخ عبد الرحمن البوصيري وجهوده في علوم الحديث ،رسالة
ماجستير من إعداد :صالح الدين عبد الباقي محمد عمر ،كلية أصول

الدين الجامعة األسمرية ،ليبيا.

 العالمة الشيخ عبد الرحمن البوصيري ودوره في الحياة الفكرية في ليبيا"
للدكتور محمد مسعود جبران (مجلة الثقافة العربية ،العدد الخامس ،السنة

الرابعة ،سنة 1977م.

 عمدة القاري ،بشرح صحيح البخاري ،بدر الدين محمود بن أحمد العيني،
دار الفكر ،للطباعة والنشر والتوزيع  2002م.

 فتح الباري ،بشرح صحيح البخاري ،البن حجر ،دار الفكر ط .األولى
2000م.

 ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1991م ،اتوري روسي ،تقديم وترجمة:
خليفة التليسي ،الدار العربية للكتاب ،ط الثانية1991 ،م.

 مبتكرات اآللي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر ،تأليف عبد
الرحمن البوصيري ،حققه وعلق عليه :رائد صبري ابن أبي علفة ،مكتبة

الرشد ناشرون ط .األولى 2005م.

 المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني ،تيسير بن موسى ،الدار
العربية للكتاب ،بدون طبعة

 مختار القاموس للشيخ الطاهر الزاوي ،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس
1980م.
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 المعجم الوسيط ،قام بإخراجه :إبراهيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات،
حامد عبد القادر ،محمد علي النجار المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر

والتوزيع ،إستانبول ،تركيا.
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ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو شهده منه:
قضايا ونماذج
د .عبد العزيز بوشعيب العسراوي
كلية الدعوة وأصول الدين  -الجامعة األسمرية

مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي

المصطفى المبعوث رحمة للعالمين ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبع هداه إلى
يوم الدين.
أهمية الموضوع وعنوانه :اختلف الصحابة في األخذ عن النبي 
وتلقي األحاديث عنه ،فهناك قديم اإلسالم ،الكبير في السن ،المالزم له،
وهناك من يتناوب على سماع العلم منه مع صاحب له ،وهناك من يسمع

منه الحديث بعد الحديث لبعده عن النبي  ،أو لصغر سنه ،من هنا نشأ
عند المحدثين بعض المصطلحات مثل مصطلحي :الصحابي الكبير

والصحابي الصغير ،فمن تلقى عن النبي  مباشرة جل أحاديثه التي رواها

كبيرا ،ومن روى جل أحاديثه عن الصحابة أمثاله أدخله
عد
عنه ّ
ً
صحابيا ً
المحدثون ضمن الصحابة الصغار الذين كان منهم ابن عباس ،
واصطلحوا على تسمية حديثه" :مرسل الصحابي" ،وحكموا له باالتصال إذ

الصحابة الكرام كلهم عدول؛ فرغم عالمية هذا الصحابي الجليل رضي اهلل
عنه وأرضاه ،وتفوقه على الكثير من الصحابة بمن فيهم الكبار ،وكثرة ما

روى عن المصطفى عليه السالم فهو من المكثرين في الرواية ،فإنه ولصغر
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قليال من األحاديث التي
عددا ً
سنه لم يسمع من النبي  ،ولم يشهد منه إال ً
رواها ،وأخرجها أصحاب كتب الحديث رواية ،حيث اختلف المحدثون في

حصر هذا العدد ،اختالفًا له أهميته ،فقد أشار العلماء غير مرة –كما سيأتي
في هذا البحث -إلى أن الحديث كذا يعد مما سمعه ابن عباس من النبي

 ،كما اهتموا بعدد مسموعه.

ونظر ألهمية هذا الموضوع ،وهذا االختالف بين العلماء ،أردت أن
ًا
أسهم بقدر ما في تجلية هذا الموضوع للقارئ ،وافادته بذكر نماذج حسبما

يسمح به المجال( ،)1وعنونته بـ" :ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو

شهده منه :قضايا ونماذج" ،مما يعد من المتصل ،فاألصل أن يسمع
الصحابي الحديث من النبي  أو يشهد الواقعة ،فيرويها عنه بصيغة تفيد
السماع أو الشهود.
منهج البحث :اعتمدت في هذا البحث منهج االستقراء الناقص ،من
خالل تتبع عدد من األحاديث في هذا الموضوع في الكتب التسعة ،فقدمت
الموطأ على الصحيحين إذا أخرج الحديث مالك بن أنس ،إال إذا لم أجد

صيغة صريحة في السماع في روايته ،واال قدمت حديث الصحيحين على
غيرهما لصحتهما ،ولبيانهما سماع ابن عباس للحديث أو شهوده للواقعة

بدء بالمتفق عليه ،ثم ما انفرد به أحدهما ،مع ذكر باقي روايات
المرويةً ،
( )1يضيق المجال في نشر البحوث العلمية بالدوريات المحكمة التي ال يسمح فيها عادة بنشر
بحوث مطولة.
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الحديث من باقي الكتب التسعة ،ومقارنته من حيث إثبات السماع من

عدمه ،وفي الوقت نفسه اهتممت بذكر بعض األحاديث الحسنة ،والضعيفة

مستفيدا من جهود العلماء الكرام في
التي قد ترتقي إلى الحسن لغيره،
ً
ذاكر نص
وشرحاً ،ا
وتحسينا وتضعيفًا،
تصحيحا
التعليق على تلك األحاديث
ً
ً
ً

الحديث أوًال بسند من أخرجه ولفظه ممن قدمت ذكرهم من العلماء الذين
رووه ،ثم خرجته وعلقت عليه بما يناسب كل حديث ،من حيث إثبات صيغة
اتصال الحديث وسماعه مباشرة ،مع اإلشارة إلى بعض معاني الحديث

مهما ،في حال تعددت معاني الحديث الواحد ،واإلحالة
ًا
مركز على ما أراه ً
على بعض المصادر من شروح الحديث قصد االستزادة ،وداللة القارئ على
تفاديا
مقصودا بالقصد األول،
تلك المظان ،إال أن فقه الحديث لم يكن
ً
ً
لطول البحث ،فالمقام ال يسمح بالتطويل.
وال يدعي الباحث هنا أنه استقرى جميع األحاديث في هذا الباب؛ بل

ترك بعض األحاديث ،وفيها ما هو في الصحيحين ،وحسبي في هذا أن
أعطي القارئ نبذة من أحاديث ابن عباس التي سمعها من النبي  ،أو

شهد ها من أفعاله؛ فإنه ال يمكن أن أحيط بجميع ما سمعه من النبي  أو
شهده في هذا البحث ،وخرجت منها واحدا وعشرين حديثًا ،عدا ما ذكرته في
أيضا لمناسبة عرضت لي في
التمهيد أو في الهوامش وهو من سماعاته ً
ذلك ،ودللت على مواضع األحاديث بعد ذكر نص كل حديث منها.
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خطة البحث :وقد قسمت الحديث في هذا الموضوع إلى مقدمة،

وتمهيد ،وثالثة مطالب ،فالمقدمة ما نحن فيه ،وأما التمهيد فخصصته

للحديث في مسألتين :األولى ترجمت فيها البن عباس  ،والثانية تحدثت

فيها عن سماعه من النبي  ،وعدد هذا المسموع ،وآراء العلماء في ذلك
والراجح في المسألة ،مع إيراد نصوص دالة ،وخرجت في المطلب األول
أحاديث ابن عباس المسموعة أو المشاهدة المروية في الصحيحين ،وهي

بدء بما أخرجه مالك منها ،وخرجت في المطلب الثاني
المتفق عليهاً ،
أحاديثه التي انفرد بها أحد الشيخين ذات الصفة نفسها ،بينما خصصت
المطلب الثالث لتلك التي أخرجها أصحاب السنن وباقي العلماء من

ضمنتها
أصحاب الكتب التسعة سوى الصحيحين ،وختمت البحث بخاتمة ّ
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ،وأردفتها بفهرس بالمصادر والمراجع

التي أفدت منها إلنجاز هذا البحث.
تمهيد -التعريف بابن عباس ،وبيان سماعه وما يتصل به:
المسألة األولى -التعريف بابن عباس :
هو الصحابي الجليل ،الحبر الفقيه ،إمام التفسير ،وترجمان القرآن؛

عم الرسول  .ولد ابن
عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن ّ
عباس  في بني هاشم قبل هجرة الرسول  بثالث سنوات ،وكان الرسول

عليه الصالة والسالم دائم الدعاء البن عباس بأن يمأله اهلل علماً ويجعله

من عباده الصالحين ،وعند وفاة الرسول  كان عمر ابن عباس ال يزيد
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شهر وروى عنه
عن ثالث عشرة سنة ،وقد صاحب النبي  حوالي ثالثين ًا
ما يفوق ستمائة وألف حديث ( ،)1600أخرج بعضها كل من البخاري

بالنبي  عالقة خاصة؛ فهو ابن عمه ،وبسبب هذه القرابة
ومسلم ،وجمعته
ّ
شهد معه بعض الحوادث والوقائع ،فقد روى البخاري بسنده َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس
ال" :ض َّمنِي رسو ُل ِ
ِ
اهلل  ،وقَ َ َّ
اب"( ،)1وهو حديث
 قَ َ
ال :اللهُ َّم َعلِّ ْمهُ اْلكتَ َ
َ
َُ
َ

من سماعاته من النبي  ،وكان ُي ُّ
عد للرسول  ماء الوضوء إذا أراد أن
َن َّ
أيضا عن ابن عباس" :أ َّ
ي
النبِ َّ
يتوضأ ،ويصلّي خلفه ،روى البخاري بسنده ً

ال:
ُخبِ َر ،فَقَ َ
وء قَ َ
ض َع َه َذا؟ ،فَأ ْ
ض ْع ُ
الَ :م ْن َو َ
ت لَهُ َو ُ
َ د َخ َل اْل َخ َال َء ،فَ َو َ
ض ً
الد ِ
اللَّهُ َّم فَقِّ ْههُ ِفي ِّ
ين"( ،)2وهي دعوة ظهر آثرها عليه؛ فقد أصبح نابغة وسط
سنا.
كبار الصحابة ،يفسر بثاقب نظره ما لم يفسره غيره ممن يكبره ً

أحيانا نزول جبريل عليه
وبلغ من هذه العالقة الخاصة أنه كان يحضر
ً
السالم بالوحي على رسول اهلل  ،)3(والذي اتضح لي من خالل عدد من
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :العلم ،باب :قول النبي  :اللهم علمه الكتاب ،ح:
.75

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :العلم ،باب :وضع الماء عند الخالء ،ح،143 :

ومسلم في صحيحه ،كتاب :فضائل الصحابة رضي اهلل تعالى عنهم ،باب :من فضائل

عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما ،ح.2477 :
( )3روى ابن عباس  ،قالُ " :ك ْنت مع أَبِي ِع ْن َد رس ِ ِ
ِ
ان
ول اهلل َ ،و ِع ْن َدهُ َر ُج ٌل ُيَنا ِجيه ،فَ َك َ
َُ
ُ ََ
ِ
ِ ِ ِِ
َكا ْل ُم ْع ِر ِ
ك
َي ُبَن َّي أَلَ ْم تََر إِلَى ْاب ِن َع ِّم َ
ض َع ْن أَبِي ،فَ َخ َر ْجَنا م ْن ع ْنده ،فَقَا َل لي أَبِي :أ ْ
ت :يا أَب ِت ،إَِّنه َكان ِع ْن َده رج ٌل يَنا ِج ِ
َكا ْل ُم ْع ِر ِ
يه ،قَا َل :فََر َج ْعَنا إِلَى َّ
النبِ ِّي ،
ُ َُ ُ
ض َعنِّي؟ فَقُلْ ُ َ َ
ُ َ
اهللُ ،ق ْلت ِلعب ِد ِ
فَقَا َل أَبِي :يا رسو َل ِ
ك ،فَهَ ْل
ك َر ُج ٌل ُيَنا ِجي َ
ان ِع ْن َد َ
اهلل َك َذا َو َك َذا ،فَأ ْ
ُ َْ
َخَب َرنِي أََّنهُ َك َ
َ َُ
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النصوص الحديثية أنه كان البن عباس  اهتمام خاص بحياة النبي ،

أفعاال ،في بيته وخارج بيته ،في المدينة ،وأثناء السفر ،والشك أنه
أقو ًاال و ً
سمع الكثير من األحاديث ،من النبي  ،وبعد وفاة النبي  ،حرص

شديدا على األخذ عن الصحابة الكبار ،وفيهم عمر ،وعلي ،ومعاذ،
حرصا
ً
ً
وعبد الرحمن بن عوف ،وأبو سفيان صخر بن حرب ،وأبو ذر ،وأبي ابن
كعب ،وزيد بن ثابت وخلق ،حيث سمع منهم ج ّل ما رواه من النصوص
عالما
صغيرا ،وهذا لم يمنعه من أن يصبح
صحابيا
الحديثية ،ولذلك ُع ّد
ً
ً
ً
كبيرا؛ بل اتصف بالجدية العالية ،وحسن السؤال ،وقوة الذاكرة ،وتقييد العلم،
ً
مما جعله يتقدم على أقرانه ،ويتفوق عليهم بكثير ،باإلضافة إلى صفة

التواضع في العلم ،والمبادرة إلى توجيه طالب العلم إلى األخذ عن الصحابة
غيره ،وهذا أهم ما يستفيده طالب العلم من قراءة سيرة هذا الصحابي الجليل.
ويكفينا لمعرفة منزلة ابن عباس في العلم ،أنه قيل لطاوس" :لزمت هذا

الغالم يعني ابن عباس -وتركت األكابر من أصحاب رسول اهلل  ،!قال:
إني رأيت سبعين رجال من أصحاب رسول اهلل  إذا تدارؤوا في أمر
ِ
ِ
ك
تَ :ن َع ْم ،قَا َل :فَِإ َّن َذا َ
ان ِع ْن َد َ
َح ٌد ،فَقَا َل َر ُسو ُل اهلل َ :و َه ْل َأرَْيتَهُ َيا َع ْب َد اهلل؟ قَا َلُ :ق ْل ُ
ك أَ
َك َ
ك" ،أخرجه أحمد في المسند ،417/4 ،ح ،2679 :وصحح
ِج ْب ِري ُلَ ،و ُه َو الَِّذي َش َغلَنِي َع ْن َ
إسناده على شرط مسلم شعيب األرنؤوط.
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صاروا إلى قول ابن عباس" ،وتوفي رضي اهلل عنه سنة :ثمان وستين

بالطائف ،وهو ابن سبعين سنة(.)1

المسألة الثانية -سماع ابن عباس من النبي  وشهوده الوقائع:
اختلف العلماء في ما سمعه ابن عباس من النبي  مباشرة دون
أفعاال تشريعية،
واسطة ،وما شهده من وقائع ومناسبات فعل فيها النبي 
ً
قال ابن حجر" :روي عن غندر أن ابن عباس لم يسمع من النبي  إال

تسعة أحاديث ،وعن يحيى القطان عشرة ،وقال الغزالي في المستصفى:

أربعة ،وفيه نظر؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه

من النبي  أكثر من عشرة ،وفيهما مما يشهد فعله نحو ذلك ،وفيهما مما
له حكم الصريح نحو ذلك ،فضال عما ليس في الصحيحين"( .)2لذا فما

سمعه أو شهده يصل إلى حوالي ثالثين حديثًا –حسب ما أفاد به ابن
حجر ،-وما سمعه فهو المتصل ،وما سمعه من الصحابة عن النبي ،
جميعا عدول(.)3
فهو مرسل الصحابي ،وله حكم االتصال ،ألن الصحابة
ً

والظاهر أن العلماء اهتموا بمسموع ابن عباس من األحاديث النبوية؛
"ه َذا ِم َّما
فقد قال سفيان بن عيينة ً
مثال عند رواية حديث سمعه ابن عباسَ :
( )1تنظر ترجمة ابن عباس في :االستيعاب ،البن عبدالبر ،933/3 ،وأسد الغابة ،البن األثير،
 ،291/3واإلصابة ،البن حجر.121/4 ،

( )2ينظر :تهذيب التهذيب.245-244/5 ،

( )3ينظر :فتح المغيث ،للسخاوي.270/1 ،
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َن ْاب َن َعب ٍ
َّاس َس ِم َعهُ ِم َن َّ
َن ُع ُّد أ َّ
النبِ ِّي"( ،)1وقوله هذا معناه -كما علق عليه
ابن حجر" :-يريد أن ابن عباس من صغار الصحابة ،وهو من المكثرين؛

كثير ما يرسل ما يسمعه من أكابر الصحابة ،وال يذكر الواسطة،
لكنه كان ًا
مبهما ،كقوله في أوقات الكراهة :حدثني رجال
وتارة يذكره باسمه ،وتارة
ً
مرضيون أرضاهم عندي عمر ،فأما ما صرح بسماعه له فقليل ،ولهذا كانوا
()2

يعتنون به"

باإلشارة إليه والتصريح به ،وممن اهتم بهذا المسموع البن

عباس  ابن حجر ،فقد أفاد أنه جمع ما سمعه دون واسطة ،فبلغ أربعين

حديثًا ما بين أحاديث صحيحة وحسنة( ،)3وقد اتضح لي أن هذا العدد يمكن

عددا مهما من
أن يكون مضاعفًا ،فقد حضر ابن عباس مع النبي ً 
الوقائع ،فقد بات معه ،وسافر معه ،وشهد معه الصلوات الجماعية ،وشهد
معه حجة الوداع ،وشهد مرضه الذي مات فيه ،وروى في كل ذلك أحاديث

نبوية لها أهمية خاصة في حياة المسلم.

وقد كان ابن عباس  يسجل أي أمر سمعه من النبي  ،أو حضره،
مهتما بحضور جلسات
وكان يروي ذلك لتالميذه بتفاصيله الدقيقة ،وكان
ً
النبي  مع الصحابة ،ويصرح بذلك بألفاظ مختلفة ،منها قوله" :سمعت"،
وقوله" :أشهد على رسول اهلل" ،و"تدبرت رسول اهلل  ،فرأيته" ،و"شهدت
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب :كيف الحشر ،بعد روايته للحديث رقم:
.6159

( )2فتح الباري.383/11 ،

( )3ينظر :فتح الباري ،383/11 ،وفتح المغيث.273/1 ،
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الخروج مع رسول اهلل  ،"و"لوال مكاني منه ما شهدته" ،و"ضمني رسول

اهلل  وقال" ،و"كنت رديف النبي  ،"و"كنت خلف النبي  ،"وغير ذلك
من العبارات التي تثبت ما سمعه أو شهده مع النبي  ،وبلغ اهتمامه إلى

درجة أنه سجل آخر جلسة جلسها النبي  ،وكان يسجل تلك األحداث

طفال ،فهو
بعقل و ٍ
اع ،وبصيرة ثاقبة ،وثبات منقطع النظير ،وهو ما زال ً
أنموذج لطالب العلم المثالي في سن مبكرة ،جمع بين االقتداء بالنبي  في
أفعاله ،وبين الحفظ والضبط لما يلقى إليه من علم ،وتبليغ ذلك كله إلى
تالميذه من طالب العلم الذين جلسوا إليه؛ بل كانت له مواقف وحسرات

على ما لم يتم في نظره مما حضره من وقائع ،مثل مسألة عدم كتب الكتاب

في مرض النبي  ،وقد حضرها ابن عباس ،وحكى تفاصيلها ،وكان
يتحسر على ذلك ،وسيأتي تخريج هذا الحديث في هذا البحث ،والتعليق

عليه بما يناسبه.

المطلب األول -ما أخرجه الشيخان مما سمعه ابن عباس أو شهده:
كَ ،ع ْن َم ْخ َرَمةَ ْب ِن
 -1الحديث األول -أ -نص الحديث :روى َمالِ ٌ
َن ع ْب َد ِ
اهلل ْب َن َعب ٍ
انَ ،ع ْن ُك َرْي ٍب َم ْولَى ْاب ِن َعب ٍ
ات
َّاس أ ْ
َخ َب َرهُ أ ََّن ُه َب َ
َّاس ،أ َّ َ
ُسلَ ْي َم َ
لَ ْيلَ ًة ِع ْن َد م ْيموَن َة َز ْو ِج َّ
ت ِفي َع ْر ِ
ض
اض َ
الن ِب ِّي َ و ِه َي َخالَتُ ُه ،قَ َ
ط َج ْع ُ
ال فَ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
سو ُل اهلل 
سو ُل اهلل َ وأ ْ
اد ِةَ ،و ْ
سَ
ام َر ُ
اضطَ َج َع َر ُ
ا ْل ِو َ
َهلُ ُه في طُول َها ،فَ َن َ
يل ،استَ ْيقَظَ رسو ُل ِ
ِ
ف اللَّْي ُل أ َْو قَ ْبلَ ُه ِب َقلِ ٍ
اهلل 
صَ
يل أ َْو َب ْع َدهُ ِب َقل ٍ ْ
َ ُ
َحتَّى إِ َذا ا ْنتَ َ
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شر ْاْلي ِ
ِ
ِ
س ُح َّ
ات ا ْل َخ َو ِات َم ِم ْن
الن ْوَم َع ْن َو ْج ِهه ِب َي َد ْيه ،ثُ َّم قَ َأرَ ا ْل َع ْ َ َ
س َي ْم َ
فَ َجلَ َ
سورِة ِ
ان )1("... ،الحديث.
آل ِع ْم َر َ
ُ َ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه:
أخرجه البخاري بلفظ مالك ،من طريق مالك في خمسة مواضع ،كل

مرة عن شيخ غير الشيخ اآلخر ،كما هو منهج البخاري في تنويع شيوخه

كلما أخرج الحديث الواحد في موضع آخر ،كما أخرجه تحت عناوين
فقهيا فهو حديث غني بالمعاني
مختلفة ،في أبواب مختلفة؛ الستثمارها ً
واألحكام الفقهية.
وأخرجه مسلم عن شيخه يحيى بن يحيى ،عن مالك به ،وأخرجه
ال :أ َْنبأ ََنا ْابن اْلقَ ِ
اسِمَ ،ع ْن َمالِ ٍك به،
النسائي عن شيخه ُم َح َّمد ْبن َسلَ َمةَ ،قَ َ َ
ُ
( )1أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب :صالة الليل ،باب :صالة النبي  في الوتر ،ح،265 :
والبخاري في صحيحه ،كتاب :الوضوء ،باب :قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ،ح،181 :

وفي كتاب :الوتر ،باب :ما جاء في الوتر ،ح ،947 :وكتاب :العمل في الصالة ،باب:

استعانة اليد في الصالة إذا كان من أمر الصالة ،ح ،1140 :وكتاب :تفسير القرآن ،سورة
آل عمران ،باب :ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ،ح:

 ،4295و ،4296ومسلم في صحيحه ،كتاب :صالة المسافرين وقصرها ،باب :الدعاء في
صالة الليل وقيامه ،ح ،763 :والنسائي في سننه ،كتاب :قيام الليل وتطوع النهار ،باب:

ذكر ما يستفتح به القيام ،ح ،1620 :وأبو داود في سننه ،كتاب :الصالة ،باب :في صالة

الليل ،ح ،1367 :وابن ماجه في سننه ،أبواب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما جاء

في كم يصلي بالليل ،ح ،1363 :وأحمد في :المسند ،59-58/4 ،ح ،2164 :وقال

شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ُّب َح" ،فال يدرى من اختصر الحديث هل
صلَّى الص ْ
دون عبارة" :ثَُّم َخ َرَج فَ َ
تلميذ مالك أم شيخ النسائي؟ ،والذي يظهر أن االختصار جاء من شيخ

جميعا بلفظ واحد ،وقد أفاد ابن عبد البر
النسائي؛ ألن تالميذ مالك رووه
ً
بأنه "لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه"( ،)1رغم اختالف

الرواة عن شيخ مالك وشيخ شيخه.

وأخرجه أبو داود عن شيخه اْلقَ ْع َنبِ ُّيَ ،ع ْن َمالِ ٍك به ،وأخرجه ابن ماجه
ِ
ِِ
َّ ٍ
ك
يسىَ ،ح َّدثََنا َم ِال ُ
عن شيخه أَبي َب ْك ِر ْب ُن َخالد اْل َباهل ُّيَ ،ح َّدثََنا َم ْع ُن ْب ُن ع َ
ْب ُن أ ََن ٍ
س به ،مع اختالف في اللفظ األخير والمعنى واحد ،وأخرجه أحمد عن

شيخه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به.

مميز
صغير ًا
ًا
ويظهر من خالل متن الحديث أن ابن عباس  كان
اعيا ،بدليل ضبطه تفاصيل المبيت واالستيقاظ ،وعدد الركعات ،وكل أفعال
و ً
النبي  في وتره ،وما فعله بعد عليه الصالة والسالم.
في هذا النص من الفقه؛ المبيت عند النساء المحارم ،ولو كان الصبي

مميز يعقل كل شيء وأن ال حرج في ذلك( ،)2واالقتداء بالنبي  ،وأخذ
ًا
تعاليم اإلسالم منه ،وهذا ديدن الصحابة  ،ولفت االنتباه إلى خواتيم آل
عمران وفضلها.
( )1التمهيد.207/13 ،
( )2ينظر :التمهيد.207/13 ،
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كَ ،ع ِن ْاب ِن ِشه ٍ
اب،
 -2الحديث الثاني :أ -نص الحديث :روى َمالِ ٌ
َ
ود ،عن عبِد ِ
ِ
ِ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
َع ْن ُع َب ْيِد اهلل ْاب ِن َع ْبِد اهلل ْب ِن ُعتَْبةَ ْب ِن َم ْس ُع ٍ َ ْ َ ْ
َّاس ،أََّنهُ
ت ِاِل ْح ِت ََلم ،ورسو ُل ِ
ت رِ
اك ًبا َعلَى أَتَ ٍ
اهلل 
قَ َ
ان َوأََنا َي ْو َم ِئ ٍذ قَ ْد َن َ
اه ْز ُ
َ ََ ُ
ال" :أَق َْب ْل ُ َ
ي َب ْع ِ
صلِّي لِ َّلن ِ
الص ِّ
ان
ض َّ
س ْل ُ
ف فَ َن َزْل ُ
اس ِب ِم ًنى ،فَ َم َرْر ُ
ت ْاألَتَ َ
ت َب ْي َن َي َد ْ
ت ،فَأ َْر َ
ُي َ
ِ ِ
الص ِّ
َحد"(.)1
ت ِفي َّ
تَْرتَعُ َوَد َخ ْل ُ
فَ ،فلَ ْم ُي ْنك ْر َذل َك َعلَ َّي أ َ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرج هذا الحديث مالك في الموطأ
بهذا السند واللفظ ،وأخرجه البخاري من طريق يعقوب بن إب ارهيم عن ابن
شهاب به بلفظ متقارب ،ومسلم عن شيخه يحيى بن يحيى قال :قرأت عن
مالك به ،والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب به ،وفيه:
( )1أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب :الصالة ،باب :الرخصة في المرور بين يدي المصلي ،ح:
 ،366والبخاري في صحيحه ،أبواب :اإلحصار وجزاء الصيد ،باب :حج الصبيان ،ح:

 ،1758ومسلم في صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :سترة المصلي ،ح ،504 :والنسائي في

سننه ،كتاب :القبلة ،باب :ذكر ما يقطع الصالة وما ال يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي

سترة ،ح ، 752 :وأبو داود في سننه ،كتاب :الصالة ،باب :من قال الحمار ال يقطع

الصالة ،ح ،715 :والترمذي في :الجامع الصحيح ،أبواب :الصالة عن رسول اهلل ،
يث َح َس ٌن
باب :ما جاء ال يقطع الصالة شيء ،ح ،343 :وقال :حديث ابن عباس َح ِد ٌ
يح ،وابن ماجه في سننه ،كتاب :إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما يقطع الصالة،
ص ِح ٌ
َ

ح ،947 :وأحمد في :المسند ،379/3 ،ح ،1891 :و ،207/4ح ،2376 :و،151/5

ح ،3017 :و ،262-261/5ح ،3184 :و ،3185وصحح إسناده شعيب األرنؤوط على

شرط الشيخين ،والدارمي في سننه :كتاب الصالة  ،باب :ال يقطع الصالة شيء ،ح:

.1415
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ِ
ض ُل َعلَى أَتَ ٍ
ان لََنا  "...الحديث ،بلفظ متقارب والمعنى واحد،
ت أ ََناَ ،واْلفَ ْ
"ج ْئ ُ
وأخرجه أبو داود من طريق سفيان ،عن الزهري ،ومن طريق القعنبي ،عن

مالك ،عن الزهري ،وقال"َ :و َه َذا لَ ْفظُ اْلقَ ْع َنبِ ِّيَ ،و ُه َو أَتَ ُّم" ،وأخرجه الترمذي
ض ِل َعلَى أَتَ ٍ
ان،
ت َرِد َ
يف اْلفَ ْ
من طريق معمر عن الزهري به ،بلفظُ " :ك ْن ُ
صلِّي" ،وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري
فَ ِج ْئ َنا َوالنَّبِ ُّي ُ ي َ
به ،بلفظ مقارب للفظ الترمذي ،وأخرجه أحمد من طريق سفيان عن الزهري
به ،بلفظ مقارب للفظ الترمذي ،ومن طريق معمر ويعقوب عن الزهري به،
بلفظ البخاري ،ومن طريق ابن أبي ذئب ،عن شعبة ،عن ابن عباس ،بلفظ

النسائي تقر ًيبا ،وأخرجه الدارمي من طريق سفيان عن الزهري به ،بلفظ:
ِ
ض ُل "...الحديث.
ت أ ََنا َواْلفَ ْ
"ج ْئ ُ
وبالنظر إلى األسانيد؛ يتبين أن ابن عباس والفضل  كانا يسيران

معا ،والراوي للحديث هو ابن عباس ،ولعل هذا هو السبب الذي
على األتان ً
جعل بعض الرواة يقتصرون عليه في الرواية ،وروايتا النسائي والترمذي
صريحة في أنهما كانا معاً ،واتضح لي بعد النظر في روايات هذا الحديث؛
أن بعض الرواة عن الزهري أثبتوا هذا األمر ،بينما لم يثبته آخرون .ويرجح

الباحث أن القصة واحدة ،وكانت بمنى في حجة الوداع ،وتعددت فيها

الروايات ،كل روى ما ضبطه مما سمعه عن شيخه ،وهو تصرف صادر

من الرواة ،وأغلب الظن أنه خالف على ابن شهاب ،ورواية أحمد من طريق
ابن أبي ذئب تشهد لصحة رواية سفيان عن الزهري.
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وقد فضل أبو داود رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب بعد روايته

للحديث بقوله"َ :و َه َذا لَ ْفظُ اْلقَ ْع َنبِ ِّيَ ،و ُه َو أَتَ ُّم" ،والمقصود بهذا القول رواية
مالك للحد يث التي أخرج مثلها مسلم كما أشرت أعاله ،وهو ما يعني أن
هذه الرواية راجحة على رواية البخاري ،وهو ما يرجحه الباحث؛ فإن فيها

ظا زائدة لها معنى فقهي يحتاج إليه شراح الحديث وفقهاؤه .والحديث يعد
ألفا ً
أوضح حديث في إثبات أنه مما حضره ابن عباس مع النبي  ،إذ كان قد
ناهز االحتالم ،وهو من آخر ما رأى من النبي  وشهد معه من وقائع

وأحداث ،وعول عليه الفقهاء في إثبات أن الدابة ال تقطع على المسلم
يث ْاب ِن َعب ٍ
يحَ ،واْل َع َم ُل
َّاس َحِد ٌ
"حِد ُ
ص ِح ٌ
صالته ،قال الترمذيَ :
يث َح َس ٌن َ
ِ
ِ
علَ ْي ِه ِع ْن َد أَ ْكثَِر أ ْ ِ ِ ِ
ص َح ِ
ين،
َ
اب النَّبِ ِّي َ و َم ْن َب ْع َد ُه ْم م َن التَّابِع َ
َه ِل اْلعْلم م ْن أَ ْ
ِِ
ان و َّ
الش ِاف ِع ُّي".
قَالُواَ :ال َي ْق َ
طعُ الص َ
َّالةَ َش ْي ٌءَ ،وبه َيقُو ُل ُس ْف َي ُ َ

آد ُمَ :ح َّدثََنا
 -3الحديث الثالث -أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا َ
ُشعبةُ :ح َّدثََنا عمرو ْبن ِد َين ٍار ،عن جابِ ِر ْب ِن َزْيٍد ،ع ِن ْاب ِن عب ٍ ِ
َ
َ
َْ َ
َْ َ
َ ُْ ُ
َّاس َرض َي اهللُ
الن ِب ُّي ِ بعرفَ ٍ
"خطَ َب َنا َّ
اْل َزَار َف ْل َي ْل َب ِ
الَ :م ْن لَ ْم َي ِج ِد ِْ
س
الَ :
ات ،فَقَ َ
َع ْنهُ َما قَ َ
ََ
يلَ ،وم ْن لَم َي ِج ِد َّ
الن ْعلَ ْي ِن َف ْل َي ْل َب ِ
الس َر ِ
س ا ْل ُخفَّ ْي ِن"(.)1
َّ
او َ َ ْ
( )1أخرجه البخاري في صحيحه :أبواب :اإلحصار وجزاء الصيد ،باب :إذا لم يجد اإلزار فليلبس
السراويل ،ح ،1746 :وفي كتاب :اللباس ،باب :النعال السبتية وغيرها ،حديث،5853 :
ومسلم في صحيحه :كتاب :الحج ،باب :ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما ال يباح وبيان

تحريم الطيب عليه ،ح ،1178 :والنسائي في سننه :كتاب :الزينة  ،باب :السراويل ،ح:

 ،5325وأبو داود في سننه :كتاب :المناسك ،باب :ما يلبس المحرم ،ح ،1829 :والترمذي
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بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري في موضع آخر
انَ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ِد َين ٍار،
وس َ
ً
فَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
أيضا؛ فقالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُي ُ
َّاس ر ِ
ٍ
ِ
ال َّ
النبِ ُّي َ " :م ْن
ال :قَ َ
ض َي اهللُ َع ْنهُ َما قَ َ
َع ْن َجاب ِر ْب ِن َزْيدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
الس َر ِ
لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه إِ َزار َف ْل َي ْل َب ِ
س ُخفَّ ْي ِن".
س َّ
او َ
يلَ ،و َم ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه َن ْع ََل ِن َف ْل َي ْل َب ْ
يع َّ
الربِ ِ
وأخرجه مسلم فقالَ :ح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُن َي ْح َيىَ ،وأَُبو َّ
الزْه َرانِ ُّيَ ،وقُتَْي َبةُ
ٍِ ِ
اد ْب ُن َزْيٍدَ ،ع ْن َع ْم ٍرو،
يعاَ ،ع ْن َح َّم ٍاد .قَ َ
ال َي ْح َيى :أ ْ
َخ َب َرَنا َح َّم ُ
ْب ُن َسعيد َجم ً
ول ِ
عن جابِ ِر ْب ِن َزْيٍد ،ع ِن ْاب ِن عب ٍ ِ
اهلل
س َ
س ِم ْع ُ
َ
َ
َْ َ
ت َر ُ
َّاس َرض َي اهللُ َع ْنهُ َما قَا َلَ :
اوي ُل لِ َم ْن لَ ْم َي ِج ِد ِْ
"الس َر ِ
اْل َزَارَ ،وا ْل ُخفَّ ِ
ان لِ َم ْن لَ ْم َي ِج ِد
ب َيقُو ُلَّ :
َ و ُه َو َي ْخطُ ُ
َّ
الن ْعلَ ْي ِن"َ ،ي ْعنِي اْل ُم ْح ِرَم.
ال:
الَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ٌد قَ َ
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّش ٍار قَ َ
وأخرجه النسائي فقال :أ ْ
َّاس ر ِ
ٍ
ِ
ِ
ض َي
َح َّدثََنا ُش ْع َبةَُ ،ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن د َين ٍارَ ،ع ْن َجاب ِر ْب ِن َزْيدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
الن ِب َّي  يقُو ُل ِبعرفَ ٍ
س ِم َع َّ
ات  "...به ،مع اختالف يسير في
َ
اهللُ َع ْنهُ َما أ ََّن ُه َ
ََ

اللفظ.

اد ْب ُن َزْيٍدَ ،ع ْن
ان ْب ُن َح ْر ٍبَ ،نا َح َّم ُ
وأخرجه أبو داود فقالَ :ح َّدثََنا ُسلَ ْي َم ُ
َع ْم ِرو ْب ِن ِد َين ٍارَ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َزْيٍدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ول
ت َر ُس َ
َّاس  قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ِ
ص َرِة
اهلل  به بمعناه ،قَ َ
"ه َذا َحِد ُ
يث أ ْ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :
َه ِل َم َّكةََ ،و َم ْرِج ُعهُ إِلَى اْل َب ْ
في :الجامع الصحيح ،أبواب :الحج عن رسول اهلل  ،باب :ما جاء في لبس السراويل
والخفين للمحرم إذا لم يجد اإلزار والنعلين ،ح ،185-184/2 ،834 :وأحمد في :المسند،

 ،387/3ح ،1917 :وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إِلَى َجابِ ِر ْب ِن َزْيٍد ،والَِّذي تَفََّرَد بِ ِه ِم ْنهُ ِذ ْكر السَّرِاو ِ
ط َع ِفي
يلَ ،ولَ ْم َي ْذ ُك ِر اْلقَ ْ
َ
ُ
َ
اْل ُخ ِّ
ف".
ص ِريُّ،
َح َم ُد ْب ُن َع ْب َدةَ الضَّب ُّ
وأخرجه الترمذي بسنده فقالَ :ح َّدثََنا أ ْ
ِّي اْل َب ْ
الَ :ح َّدثََنا َع ْم ُرو ْب ُن ِد َين ٍار،
ُّوب ،قَ َ
يد ْب ُن ُزَرْي ٍع ،قَ َ
قَ َ
الَ :ح َّدثََنا َي ِز ُ
الَ :ح َّدثََنا أَي ُ
ول ِ
َّاس ر ِ
ٍ
ِ
اهلل
ت َر ُس َ
ض َي اهللُ َع ْنهُ َما قَا َلَ :س ِم ْع ُ
َع ْن َجاب ِر ْب ِن َزْيدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
َ يقُو ُل" :ا ْل ُم ْح ِرم إِ َذا لَ ْم َي ِج ِد ِْ
يث َح َس ٌن
اْل َزَار  "...الحديث ،وقالَ :ه َذا َحِد ٌ
ُ
ِ
يح ،واْل َع َم ُل َعلَى َه َذا ِع ْن َد َب ْع ِ
َه ِل اْل ِعْلِم.
ض أْ
َ
صح ٌ َ
انَ ،ع ْن َع ْم ٍروَ ،ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َزْيٍد،
وأخرجه أحمد فقالَ :ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
ال رسو ُل ِ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ت َّ
ب
اهلل َ ،وقَ َ
َّاس قَ َ
ال َم َّرةًَ :س ِم ْع ُ
النبِ َّي َ ي ْخطُ ُ
ال :قَ َ َ ُ
س
س ُخفَّ ْي ِنَ ،و َم ْن لَ ْم َي ِج ْد إِ َزًا
ار َف ْل َي ْل َب ْ
"م ْن لَ ْم َي ِج ْد َن ْعلَ ْي ِن َف ْل َي ْل َب ْ
َيقُو ُلَ :
س َر ِ
يل".
او َ
َ
يحا بسماع ابن عباس 
يالحظ هنا أن في جميع الروايات تصر ً
من النبي  ،ما عدا رواية البخاري الثانية التي وردت فيها الرواية بصيغة:
"قال" ،التي تفيد إرسال الصحابي للحديث ،وجاءت رواية أحمد في المسند

التي وضحت أن سفيان بن عيينة هو الذي روى الحديث مرة بصيغة

السماع ،ورواه بصيغة اإلرسال ،وهو ما يرفع اإلشكال ،والقول قول شعبة
في الرواية األولى للبخاري الذي روى الحديث كما سمعه ووصل إليه من
شيوخه ،واهلل أعلم .ومما يزكي رواية أحمد ،ما رواه ابن عبد البر بسنده من

طريق حماد بن زيد ،عن عمرو بن دينار ،عن جابر بن زيد ،عن ابن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباس  ،قال" :سمعت رسول اهلل "... الحديث ،وبسنده عن الحميدي،

ومتنا برواية أحمد نفسها( ،)1مما يعني أن
عن سفيان بن عيينة به ً
سندا ً
التغيير في الصيغة كان من سفيان ،وهكذا تظافرت كل الروايات عند أئمة
الحديث الذين أخرجوا هذا الحديث بما يفيد سماع ابن عباس الحديث من

النبي  مباشرة ،والحديث يبين ما ينبغي أن يلبسه المحرم في سياق بيان
مناسك الحج ،وما ينبغي أن يفعله المحرم وما ال ينبغي.
 -4الحديث الرابع -أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا َعلِ ٌّي،
ت ْاب َن َعب ٍ
َّاس،
ان ،قَ َ
ت َس ِع َ
يد ْب َن ُج َب ْي ٍرَ ،س ِم ْع ُ
ال َع ْمٌروَ :س ِم ْع ُ
َح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
()2
النبِ َّي  يقُو ُل" :إِ َّن ُكم م ََلقُو ِ
ت َّ
ال
شاةًُ ،غ ًْرِل " ،قَ َ
اهللُ ،حفَاةًُ ،ع َارةًُ ،م َ
َس ِم ْع ُ
َ
ْ ُ
َن ْاب َن َعب ٍ
َّاس َس ِم َعهُ ِم َن َّ
"ه َذا ِم َّما َن ُع ُّد أ َّ
النبِ ِّي"(.)3
انَ :
ُس ْف َي ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري –كما هو أعاله،-

اق
وأخرجه مسلم فقالَ :ح َّدثََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِي َش ْيَبةََ ،وُزَه ْيُر ْب ُن َح ْر ٍبَ ،وِا ْس َح ُ
( )1ينظر :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ال بن عبد البر.113/15 ،
( )2الغرل :بضم الغين المعجمة واسكان الراء معناه :غير مختونين ،جمع أغرل ،وهو الذي لم
يختن ،وبقيت معه غرلته ،وهي قلفته ،وهي الجلدة التي تقطع في الختان ،ينظر :شرح

النووي على صحيح مسلم.242/9 ،

( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب :كيف الحشر ،ح ،6159 :و ،6160ومسلم
في صحيحه ،كتاب :الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب :فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة،

ح ،2860 :والنسائي في سننه :كتاب :الجنائز ،باب البعث ،ح ،2081 :وأحمد في :المسند،

 ،395/3ح ،1913 :وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ْب ُن
ا ْب ُن

ِ ِ
ان
َخَب َرَناَ ،وقَ َ
يمَ ،و ْاب ُن أَبِي ُع َم َر َق َ
اق :أ ْ
ال ِإ ْس َح ُ
ونَ :ح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
ال ْاآل َخُر َ
إ ْب َراه َ
ب" في روايتي أبي بكر واسحاق.
ُعَي ْيَنةَ ،به ً
سندا ً
ومتنا ،بزيادة"َ :ي ْخطُ ُ

سندا
َخ َب َرَنا قُتَْي َبةُ ،قَ َ
وأخرجه النسائي ،فقال :أ ْ
ان ،به ً
الَ :ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
ِ
"م َشاةً".
ً
ومتنا ،بزيادة"َ :ي ْخطُ ُ
ب َعلَى اْلم ْن َب ِر" ،ودون لفظُ :

ب"،
ان ،به ً
سندا ً
ومتنا ،بزيادة"َ :ي ْخطُ ُ
وأخرجه أحمد ،قالَ :ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
وهذا يثبت أن هذا اللفظ ورد في رواية سفيان بن عيينة ،مرة بهذه الزيادة
ومرة بدون زيادة ،ورواية أحمد تثبت هذه الزيادة؛ ألنه رواه مباشرة عن
سفيان ،كما تمتاز رواية البخاري بإثبات قول سفيان الذي يصرح أن العلماء

كانوا يعدون هذا الحديث مما سمعه ابن عباس  من النبي  ،وهو ما

يعني أن هذا األمر كان من بين اهتمامات العلماء ،وقد سبق ذلك في

التمهيد من هذا البحث.
ويعارض هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري " :أََّنهُ لَ َّما َح َ
ض َرهُ
ول ِ
ت َد َعا بِثَِي ٍ
اهلل َ يقُو ُل :إِ َّن
ت َر ُس َ
اب ُج ُدٍد َفلَبِ َسهَا ،ثَُّم قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
اْل َم ْو ُ
وت ِفيهَا"( ،)1قال ابن حجر" :ويجمع بينهما
ِّت ُي ْب َع ُ
ث ِفي ثَِيابِ ِه الَّتِي َي ُم ُ
اْل َمي َ
كاسيا ،أو يحشرون كلهم عراة ،ثم
بأن بعضهم يحشر عارًيا ،وبعضهم
ً
يكسى األنبياء ،فأول من يكسى إبراهيم عليه الصالة والسالم ،أو يخرجون
من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ،ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر،

( )1أخرجه أبو داود في سننه :كتاب :الجنائز ،باب :ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند
الموت ،ح ،3216 :وهو صحيح ،ينظر :فتح الباري.383/11 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيحشرون عراة ،ثم يكون أول من يكسى إبراهيم ،وحمل بعضهم حديث أبي

سعيد على الشهداء؛ ألنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها"(،)1

واهلل أعلم.

وفي الحديث بيان الصفة التي يبعث عليها الناس ،وأنهم يبعثون عراة،

وهنا يتساءل المسلم عن كشف العورة،

وهو سؤال مشروع ،سألته عائشة
ِ
ِ ِّ
ام ِر ٍ
ئ ِم ْنهُ ْم
بِاْل َع ْوَرات؟ قَال :ل ُكل ْ
ذلك الموقف ،وعظمه ،ما يرهب

ف
رضي اهلل عنها ،فقال للنبي " :فَ َك ْي َ
ْن ي ْغنِ ِ
ٍِ
يه ،)2(وهذا يعني هول
َي ْو َمئذ َشأ ٌ ُ
المؤمن منه ،ويجعله في أحسن استعداد لذلك اليوم.

 -5الحديث الخامس -أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثَنِي
م َح َّم ُد ْب ُن َب َّش ٍارَ :ح َّدثََنا ُغ ْن َدٌرَ :ح َّدثََنا ُش ْع َبةَُ ،ع ِن اْلم ِغ ِ
الن ْع َم ِ
يرة ْب ِن ُّ
انَ ،ع ْن
ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ال :قَام في َنا َّ
ٍ
ال" :إِ َّن ُك ْم
ب ،فَقَ َ
الن ِب ُّي َ ي ْخطُ ُ
َسعيد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ع ِن ْاب ِن َعبَّاس قَ َ َ
يدهُْ اْل َي َةَ ،وِا َّن أ ََّو َل ا ْل َخ ََل ِئ ِ
ون ُحفَاةً ُع َارةً َ ك َما َب َدأْ َنا أ ََّو َل َخ ْل ٍ
ق
َم ْح ُ
ق ُن ِع ُ
ور َ
ش ُ
ي ْكسى يوم ا ْل ِقي ِ ِ ِ
اء ِب ِر َج ٍ
ات
ال ِم ْن أ َّ
ُم ِتي فَ ُي ْؤ َخ ُذ ِب ِه ْم َذ َ
س ُي َج ُ
يمَ ،وِا َّن ُه َ
ُ َ َْ َ َ َ
امة إ ْب َراه ُ
الشم ِ
َح َدثُوا َب ْع َد َك؟
ال ،فَأَقُو ُل َيا َر ِّ
ُص ْي َحا ِبي ،فَ َيقُو ُل :إِ َّن َك َِل تَ ْد ِري َما أ ْ
ب أ َ
ِّ َ
( )1فتح الباري.383/11 ،
( )2عبس ،37 ،والحديث أخرجه النسائي في سننه :كتاب الجنائز ،باب البعث ،ح،2083 :
وهو صحيح.
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ت ِفي ِه ْم إِلَى
ال ا ْل َع ْب ُد َّ
فَأَقُو ُل َك َما قَ َ
ت َعلَ ْي ِه ْم َ
يدا َما ُد ْم ُ
ش ِه ً
الص ِال ُحَ  :و ُك ْن ُ
ِ
ِِ
َعقَا ِب ِه ْم"(.)1
يم قَ َ
ال :فَ ُيقَا ُل :إِ َّن ُه ْم لَ ْم َي َازلُوا ُم ْرتَد َ
ِّين َعلَى أ ْ
قَ ْوله :ا ْل َحك ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري في صحيحه ،في
مواضع هذا أوضحها من حيث إثبات سماع ابن عباس من النبي ،
والراوي عن شعبة هنا غندر ،وأخرجه عن سفيان عن المغيرة في موضعين،

بصيغة" :عن النبي  قال" ،وهو ما يفيد اإلرسال في الظاهر ،وأخرجه عن

شيخه سليمان بن حرب ،عن شعبة ،عن المغيرة ،بلفظ" :خطب النبي ،"

وعن شيخه أبي الوليد عن شعبة ،بلفظ" :خطب رسول اهلل  ،"وأخرجه
ِ
ِ
مسلم بلفظ" :قَ ِ
ظ ٍة" ،من طرق عن شعبة
يبا ِب َم ْو ِع َ
سو ُل اهلل َ خط ً
ام في َنا َر ُ
َ
عن المغيرة ،وهي لفظة أدق وأفيد في المعنى.

وأخرجه النسائي والترمذي ،كالهما من طريق وكيع ،ووهب بن جرير،
وأبي داود ،قالوا :حدثنا شعبة ،عن المغيرة ،بلفظ" :قَام رسو ُل ِ
اهلل 
َ َُ
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :الرقاق ،باب :كيف الحشر ،ح ،6161 :وكتاب:
األنبياء ،باب :قول اهلل تعالى :واتخذ اهلل إبراهيم خليال(النساء ،)125 ،ح ،3171 :وباب:

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها( مريم ،)16 ،ح ،3263 :وكتاب :التفسير،

باب :سورة المائدة ،ح ،4349 :وكتاب :التفسير ،باب :سورة األنبياء ،ح ،4463 :ومسلم في
صحيحه ،كتاب :الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب :فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ،ح:

 ،2860والنسائي في سننه ،كتاب :الجنائز ،باب :ذكر أول من يكسى ،ح،2087 :
والترمذي في :الجامع الصحيح ،كتاب :تفسير القرآن ،باب :سورة األنبياء ،ح ،3167 :وقال:
يح ،وأحمد في :المسند ،9/4 ،ح ،2096 :و ،136/4ح ،2281 :وقال
َحِد ٌ
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
شعيب األرنؤوط في الموضعين :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ظ ِة" ،واكتفى الترمذي باإلشارة إلى رواية محمد بن جعفر بقوله:
بِاْل َم ْو ِع َ
"حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن المغيرة بن النعمان نحوه" ،وقال:
"قال هذا حديث حسن صحيح" ،وهذا يعني أنه لم يركز على مسألة سماع

ابن عباس الحديث من النبي  مباشرة.
وأخرجه أحمد في المسند في موضعين؛ اثنان منها اتفق فيهما مع
البخاري في صيغة الرواية من طريق غندر عن شعبة المذكورة أعاله في
نص الحديث ،واللفظ متقارب ،وبدايته في الموضعين" :قَام ِفي َنا رسو ُل ِ
اهلل
َ ُ
َ
ظ ٍة".
ِ ب َم ْو ِع َ
وتبين هذه الروايات أن حديث شعبة عن المغيرة ورد بالصيغتين

المذكورتين أعاله –أعني صيغة السماع ،وصيغة اإلرسال ،-وهذا يعني أحد

أمرين؛ إما أن التصرف في الرواية صدر عن بعض تالميذ الراوي ،وأنهم
اختلفوا عليه في رواية الحديث ،أو أن الشيخ كان ال يبالي أن يروي الحديث

باال ألمر الرواية ،وهو
بهذه الصيغة أو تلك ،مع أن المحدثين كانوا يلقون ً
ما يعني أن هذا األمر يكون من تصرف التالميذ ،والدليل على هذا اتفاق

تالميذ شعبة ،وهم غندر في رواية البخاري ،وابن جعفر ووكيع وعفان في
رواية أحمد ،والسماع ثابت في روايات البخاري ومسلم وأحمد.
وفي الحديث إثبات كيفية بعث الناس يوم القيامة ،وأن هناك من يغير
دينه ،فحذر النبي  من ذلك ،وفيه االستشهاد بالقرآن الكريم ،وهذا من
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أحاديث التفسير ،وفيه إشارة إلى الحوض الذي يرد عليه المؤمنون ،وقد

صح بذلك الحديث كما في الموطأ.

 -6الحديث السادس :أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا قُتَْي َبةُ
َّاس ر ِ
ٍ
ٍِ
ِ
ض َي
ْب ُن َسعيدَ ،ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
انَ ،ع ْن َع ْم ٍروَ ،ع ْن أَبي َم ْع َبدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ َ
ي  يقُو ُلَِ" :ل ي ْخلُو َّن رجل ِبام أر ٍَة وَِل تُس ِ
اف َر َّن
اهللُ َع ْنهُ َما :أَنَّهُ َس ِم َع النَّبِ َّ
َ َ َُ
َ
َ
َْ َ
ول ِ
َِّ
ت ِفي َغ ْزَوِة َك َذا
س َ
ام َر ُجل فَقَ َ
اهلل؛ ا ْكتُِت ْب ُ
الَ :يا َر ُ
ْ
ام َأرَة إِل َو َم َع َها َم ْح َرم ،فَقَ َ
ِ ()1
ِ
ْه ْب فَ ُح َّج َم َع ا ْم َأرَت َك" .
ام َأرَِتي َح َّ
اج ًة ،قَ َ
ال :اذ َ
َو َك َذاَ ،و َخ َر َجت ْ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري من طريق سفيان
بن عيينة عن عمرو بن دينار ،بما يفيد السماع بلفظ صريح –كما هو

أعاله ،-وأخرجه مسلم عن شيوخه من الطريق نفسها ،إال أن في رواية

مسلم" :سمعت النبي  يخطب" ،وهي عبارة أبلغ في إثبات السماع،
وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار به ،وأخرجه

أحمد عن سفيان به ،ومن طريق ابن جريج بمثل ما عند ابن ماجه ،كالهما
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :الجهاد والسير ،باب :من اكتتب في جيش فخرجت
امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له ،ح ،2844 :ومسلم في صحيحه ،كتاب :الحج،

باب :سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره  ،ح ،1341 :وابن ماجه في سننه ،كتاب:

المناسك ،باب :المرأة تحج بغير ولي ،ح ،2900 :وأحمد في :المسند ،408/3 ،ح:

 ،1934و ،288/5ح ،3231 :وقال شعيب األرنؤوط في الموضعين :إسناده صحيح على
شرط الشيخين.
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ظاهرا ،والمعول في إثبات السماع هنا على روايتي
بصيغة تفيد اإلرسال
ً
الشيخين ،وقد جود الرواية مسلم.
شارحا" :ويدل على تأكد أمر
وفي فهم هذا الحديث؛ قال القرطبي
ً
صيانة النساء في األسفار ،وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي
رحمها ،أال ترى أنه لم يسأله :هل لها محرم أم ال؟ ،وألن الزوج يطلع من

الزوجة على ما ال يطلع منها ذو المحرم ،فكان أولى ،فإ ًذا قوله  في

ٍ
خطابا لمن ال زوج لها"( ،)1وهذا
محرم"؛ إنما خرج
األحاديث" :إال ومعها ذو
ً
يدل على أن حفظ العرض وهو من مقاصد الشريعة الضرورية أولى من
الجهاد ،وهناك من يقوم به بدال عنه ،وهي لفتة من النبي  للمسلمين بأن

يحفظوا أعراضهم ويصونوا نساءهم ،حماية للمرأة ،ودرًء للفتنة ،وحفظًا
للعرض والنسب.
 -7الحديث السابع :أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا َع ْم ُرو ْب ُن
الر ْح َم ِن ْب ُن َعابِ ٍ
س،
انَ ،ح َّدثَنِي َع ْب ُد َّ
الَ :ح َّدثََنا َي ْح َيى ،قَ َ
َعلِ ٍّي ،قَ َ
الَ :ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َّاس ر ِ
ض َي اهللُ َع ْنهُ َما ،قَ َ
ال لَهُ َرُج ٌلَ " :
ش ِه ْد َ
َس ِم ْع ُ
ت ا ْل ُخ ُر َ
وج َمعَ
ت ْاب َن َعب ٍ َ
ش ِه ْدتُ ُه ،يع ِني ِم ْن ِ
ول ِ
س ِ
ص َغ ِرِه،
اهلل ؟ قَ َ
الَ :ن َع ْمَ ،ولَ ْوَِل َم َك ِاني ِم ْن ُه َما َ
َْ
َر ُ
ب ،ثُ َّم أَتَى ِّ
ار َك ِث ِ
أَتَى ا ْل َعلَ َم الَِّذي ِع ْن َد َد ِ
اء
ير ْب ِن َّ
الص ْل ِت ،ثُ َّم َخ َ
طَ
س َ
الن َ
( )1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.453/3 ،
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َّ
ْن ،فَ َج َعلَ ِت ا ْل َم ْأرَةُ تُ ْه ِوي ِب َي ِد َها إِلَى
َم َرُه َّن أ ْ
ص َّدق َ
َن َيتَ َ
فَ َو َعظَ ُه َّنَ ،وَذك َرُه َّنَ ،وأ َ
ت"(.)1
َح ْل ِق َها تُ ْل ِقي ِفي ثَْو ِب ِب ََل ٍل ،ثُ َّم أَتَى ُه َو َوِب ََل ل ا ْل َب ْي َ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري في هذا الموضع،
وأخرجه في موضع آخر بسند آخر ،بلفظ آخر والمعنى واحد ،وأخرجه في
شه ُد علَى رس ِ ِ
صلَّى
ول اهلل  لَ َ
موضع ثالث بسنده عن ابن عباس ،قال" :أَ ْ َ َ َ ُ
قَ ْب َل ا ْل ُخ ْط َب ِة" ،وذكر بقيته بمعناه ،وأخرجه مسلم بسنده من طريق سفيان عن

أيوب مثل طريق البخاري في الموضع الثالث ،واللفظ مختلف ،وبدايته نفسها
شه ُد علَى رسو ِل ِ
اهلل  ،"وأخرجه النسائي عن شيخه عمرو ابن
قوله" :أَ ْ َ َ َ ُ
علي به ،وبألفاظ متقاربة ،وروايتا البخاري والنسائي وردتا بصيغة سؤال ابن
عباس عن شهوده العيد مع النبي  ،وجواب ابن عباس ،فهو مما شهده

ابن عباس وسمعه من النبي  ،وهو صغير بتصريحه بذلك ،وأخرجه أحمد

من طريق سفيان عن أيوب ،بلفظ آخر ،وكل الروايات اتفقت في أن النبي
 وعظ النساء مع الحرص على وعظهن ،وأنهن يستجبن لقضايا الدعوة،
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :صفة الصالة ،باب :وضوء الصبيان ومتى يجب

عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ،ح ،825 :وكتاب
العلم ،باب :عظة اإلمام النساء وتعليمهن ،ح ،98 :وكتاب :الزكاة ،باب :التحريض على

الصدقة والشفاعة فيها ،ح ،1364 :وكتاب :الزكاة ،باب :العرض في الزكاة ،ح،1381 :

ومسلم في صحيحه ،كتاب :صالة العيدين ،ح ،)884(1 :والنسائي في سننه ،كتاب:
صالة العيدين ،باب :موعظة اإلمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة،

ح ،1586 :وأحمد في :المسند ،444/3 ،ح ،1983 :وقال شعيب األرنؤوط :إسناده
صحيح على شرط الشيخين ،وينظر :التمهيد.10/12 ،
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وترجمه البخاري بقوله" :عظة اإلمام النساء وتعليمهن" ،قال ابن حجر" :نبه

مختصا
بهذه الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم األهل ليس
ً
بأهلهن؛ بل ذلك مندوب لإلمام األعظم ،ومن ينوب عنه ،واستفيد الوعظ

بالتصريح من قوله في الحديث( :فوعظهن)"( ،)1والى المعنى نفسه نحا
النسائي في ترجمته الحديث تحت عنوان" :موعظة اإلمام النساء بعد الفراغ
من الخطبة وحثهن على الصدقة" ،وهذا كله يقضي بأهمية المرأة في

المجتمع اإلسالمي ،وأنه ال يستقيم دون استقامتها ،وهذا يوجب على أهل
العلم والتربية بذل الجهد من أجل تنوير المرأة بواجباتها وحقوقها ،وما ينبغي

أن تفعله للتكفير عن ذنوبها ،وبدون هذا يفقد المجتمع توازنه.
يصةُ:
 -8الحديث الثامن :أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا قَبِ َ
َحو ِلَ ،ع ْن َس ِع ِيد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َّاس
َح َّدثََنا ْاب ُن ُع َي ْي َنةََ ،ع ْن ُسلَ ْي َم َ
ان ْاأل ْ َ
رِ
يس َو َما َي ْوم ا ْل َخ ِم ِ
الَ " :ي ْوم ا ْل َخ ِم ِ
يس ،ثُ َّم َب َكى َحتَّى
ض َي اهللُ َع ْنهُ َما :أََّنهُ قَ َ
َ
ُ
ُ
ول ِ
س ِ
اهلل َ و َج ُع ُه َي ْوم ا ْل َخ ِم ِ
يس،
ال :ا ْ
اء ،فَقَ َ
َخ َ
ضَ
ب َد ْم ُع ُه ا ْل َح ْ
شتَ َّد ِب َر ُ
ص َب َ
َ
اب أَ ْكتُ ْب لَ ُكم ِكتَابا لَ ْن تَ ِ
ال :ا ْئتُوِني ِب ِكتَ ٍ
ضلُّوا َب ْع َدهُ أ ََب ًدا فَتََن َاز ُعواَ ،وَِل َي ْن َب ِغي
فَقَ َ
ْ ً
الَ :دعوِني ،فَالَِّذي أََنا ِف ِ
ِ
ِ
يه
سو ُل اهلل ؟ قَ َ ُ
ع ْن َد َن ِب ٍّي تََن ُازع ،فَقَالُواَ :ه َج َر َر ُ
( )1فتح الباري.192/1 ،
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ِ
ِ
ين ِم ْن
صى ِع ْن َد َم ْوِت ِه ِبثَََل ٍث :أ ْ
َخ ِر ُجوا ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
َخ ْير م َّما تَ ْد ُعوِني إِلَ ْيهَ ،وأ َْو َ
ت أِ
َج ِزيرِة ا ْل َعر ِبَ ،وأ ِ
يت الثَّالِثَ َة"(.)1
ُج ُ
َج ُ
يزُه ْمَ ،وَن ِس ُ
يزوا ا ْل َوف َْد ِب َن ْح ِو َما ُك ْن ُ
َ َ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري في سبعة مواضع،
هذا أحدها ،وفيها اختالف في األسانيد ،واختالف في األلفاظ ،ففي هذه

أحكاما شرعية مهمة ،وفي مواضع أخرى
الرواية زيادة في المتن تتضمن
ً
أيضا في ثالثة مواضع ،وأخرجه أحمد
اختصار للحديث ،وأخرجه مسلم ً

أيضا؛ أحدها فيها تفصيل مثل رواية البخاري ،مع اختالف
بأربع روايات ً
األلفاظ.

جميعا ،أنها من طريقين اثنين :طريق ابن
وحاصل الروايات عندهم
ً
شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل ،وطريق سليمان األحول عن سعيد بن
جبير ،فرواية عبيد اهلل تروي االختالف بين الصحابة في كتب الكتاب ،بين

مريد لذلك ومعتذر عنه لحال النبي  ،وقد غلبه الوجع –عليه الصالة
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :العلم ،باب :كتابة العلم ،ح ،114 :وكتاب الجهاد
والسير ،باب :جوائز الوفد ،ح ،2888 :وأبواب :الجزية والموادعة ،باب :إخراج اليهود من

جزيرة العرب ،ح ،2997 :وكتاب :المغازي ،باب :مرض النبي  ووفاته ،ح،4168 :

و ،4169وكتاب :المرضى ،باب :قول المريض قوموا عني ،ح ،5345 :وكتاب:
االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :كراهية االختالف ،ح ،6932 :ومسلم في صحيحه،

كتاب :الوصية ،باب :ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ،ح،)1637( 20 :

و ،)1637( 21و ،1637( 22وأحمد في :المسند ،409-408/3 ،ح،1935 :
جميعا
و ،135/5ح ،2990 :و ،222/5ح ،3111 :و ،351/5ح ،3336 :وصححها
ً

شعيب األرنؤوط على شرط الشيخين.
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والسالم .-وأما رواية سعيد بن جبير؛ ففيها أحكام مهمة ،مع اختصار واقعة
االختالف ،كما هي مذكورة في نص الحديث أعاله ،وهي أتم من غيرها،
وهذا سبب اختيارها في التخريج ،وكل هذه الروايات تتضمن إشارات قوية،

كبيرا ،كون الكتاب
أن ابن عباس  حضر الواقعة ،وتركت في نفسه ًا
أثر ً
الذي ال يضلون بعده ،لم ُيكتَب بسبب اختالف الصحابة بين يدي النبي ،
وهو ما سماه بالرزية ،وقد حدد اليوم الذي وقع فيه هذا األمر ،وهو يوم

الخميس ،وأنه كان حين اشتد برسول اهلل  وجع المرض ،فهذا له حكم

الصريح في أن ابن عباس  حضر الواقعة وشهدها.

ومن أحسن ما رأيت في التعليق على بعض المواطن في هذا الحديث؛

َه َجرٍّ ،
لشك عرض لهم في صحة
قول القرطبي" :يستحيل أن يكون قولهم :أ َ َ
قوله زمن مرضه ،واَّنما كان ذلك من بعضهم على جهة اإلنكار على من
توقف في إحضار الكتف والدواةَّ ،
حسن ما يحمل ذلك
وتلكأ عنه ... ،وهذا أ ُ
أحدا منهم قال ذلك عن ٍّ
عليه .فلو َّ
شك عرض له في صحَّة قوله؛
قدرنا :أن ً
يقره على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من
كان خطأ منه.
وبعيد أن َّ
ٌ
خيار الصحابة ،وكبرائهم ،وفضالئهم"( ،)1وتوقف عند أمر النبي 

نفيسا يدل على عمق النظر ودقته،
الصحابة بكتابة الكتاب ،وقال كالما ً
وطلب
أمر
ٌ
وألهميته أنقله هنا بطوله ،قال" :ال شك في أن (ائتوني) فيه ٌ
توجَّه لكل من حضر ،فكان حق كل من حضر المبادرةُ لالمتثال ،وال سيما

( )1المفهم.560/4 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قرنه بقوله( :ال تضلُّون بعده) ،لكن ظهر لعمر  ولطائفة معه :أن

هذا األمر ليس على الوجوب ،و َّأنه من باب اإلرشاد إلى األصلح مع أن ما
في كتاب اهلل يرشد إلى كل شيء ،كما قال تعالى :تِ ْب َياناً لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء،)1(
مع ما كان فيه رسول اهلل  من الوجع ،فكره أن يتكلَّف من ذلك ما يشق
األولى أال يكتب ،وأرادت الطائفة األخرى :أن
ويثقل عليه ،فظهر لهم :أن َّ

اغتناما لزيادة اإليضاح ،ورفع اإلشكال .فيا
يكتب ،متمسِّكة بظاهر األمر ،و ً
وحصل! ولكن َّ
شاء فعل .ومع ذلك :فال
ليت ذلك لو وقع
َ
َ
قدر اهلل ،وما َ
ذمهم"( ،)2وقد
عتب ،وال لوم على الطائفة األولى؛ إذ لم يعنفهم النبي  ،وال َّ

أحسن البخاري إذ أخرجه في سبعة مواطن ،وفي كل موضع كان يضع له

عنو ًانا ،يدل به على حكم شرعي ،أو فائدة –كما هو منهجه ،-أحسن هذه
التراجم في نظري هي ترجمة" :كراهية االختالف" التي وردت ضمن كتاب:

االعتصام بالكتاب والسنة.

وفي الحديث أوضح األدلة على كبر عقل ابن عباس؛ ففيه أنه ضبط
تفاصيل ما شهده حين اشتد بالنبي  وجع المرض ،ثم شعوره بالمسؤولية
العظيمة في األمة حين تحسر على عدم كتابة الكتاب النبوي الذي يحول
بين األمة وبين الضالل بعبارات قوية ،وقد سجل الرواة أنه كان  يبكي

حين يحدث بهذه الواقعة ،وهذا كله يدل على النبوغ المب ّكر البن عباس ،ولم
( )1النحل.89 ،

( )2المفهم ،559-558/4 ،وينظر :شرح النووي27/6 ،؛ ففيه كالم قريب من معنى كالم
القرطبي.
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بعد سن الثالثة عشرة ،وهو مثال لطالب العلم الواعي والطفل الذكي؛
يتجاوز ُ
مر بنا ذكر
مما شاهد وسمع ،وقد ّ
فمن فطنته ّأنه كان يذكر دقائق األمور ّ

النبي  ما رأى وما
حديث مبيته عند خالته ميمونة أم المؤمنين ،فحفظ عن
ّ
مما لم يطّلع عليه
سمع من أفعال
النبي  ،وأقواله في ليله ،وأداء نوافلهّ ،
ّ
سائر أهل البيت فضالً عن الصحابة.

وقد يكون هذا الحديث آخر ما سمعه وشهده ابن عباس من النبي ،

والذي ظهر لي أن الحديث من رواية ابن عباس واختصاصه ،ومن شاركه

من الصحابة رواية هذا الحديث لم يحضره ،وهو من صغار الصحابة مثل

عبد الرحمن بن أبي بكر( ،)1ورواية ابن عباس أكمل الروايات ،وهكذا يكون

من حضر القصة أكمل لفظًا ممن لم يشهدها.

المطلب الثاني -ما انفرد به أحد الشيخين مما سمعه ابن عباس أو

شهده:

 -1الحديث األول :أ -نص الحديث :قال البخاري :ح َّدثَنا عب ُد ِ
اهلل ْب ُن
َ َ َْ
ب ْب ُن َج ِر ٍ
ت
الَ :ح َّدثََنا أَبِي ،قَ َ
ير ،قَ َ
ُم َح َّمٍد اْل ُج ْعِف ُّي ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
الَ :ح َّدثََنا َو ْه ُ
الَ " :خرج رسو ُل ِ
َي ْعلَى ْب َن َح ِك ٍيمَ ،ع ْن ِع ْك ِرَمةََ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
اهلل ِ في
َّاس ،قَ َ
ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ض ِه الَِّذي م َ ِ ِ
مر ِ
اهلل
ات فيه َعاصب َأر َ
ْس ُه ِبخ ْرقَة ،فَقَ َع َد َعلَى ا ْلم ْن َب ِر ،فَ َحم َد َ
ََ
َ
س ِم َن َّ
الن ِ
َم َّن َعلَ َّي ِفي َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه ِم ْن
َوأَثْ َنى َعلَ ْي ِه ،ثَُّم قَ َ
اس أ َ
ال :إِ َّن ُه لَ ْي َ
َحد أ َ
ت متَّ ِخ ًذا ِم َن َّ
الن ِ
ْت أ ََبا َب ْك ٍر
اس َخِل ً
يَلَِ ،ل تَّ َخذ ُ
أَِبي َب ْك ِر ْب ِن أَِبي قُ َحافَ َةَ ،وَل ْو ُك ْن ُ ُ
( )1ينظر :المستدرك ،للحاكم ،197/5 ،ح.6016 :
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ٍ ِ
يَلَ ،ولَ ِك ْن ُخلَّ ُة ِْ
س ِجِد َغ ْي َر
َخلِ ً
س ََلِم أَف َ
س ُّدوا َع ِّني ُك َّل َخ ْو َخة في َه َذا ا ْل َم ْ
اْل ْ
ْض ُلُ ،
َخ ْو َخ ِة أَِبي َب ْك ٍر"(.)1
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري بالسند واللفظ المذكور
أعاله في موضع واحد ،وأخرجه أحمد من طريق جرير عن يعلى بن حكيم،

وأخرجه بسند آخر ولفظ آخر والمعنى واحد ،لكن عن أبي سعيد الخدري ،)2(
وصحح شعيب األرنؤوط حديث أحمد بقوله" :إسناده صحيح ،رجاله رجال

الصحيح" ،والحديث مما شهده ابن عباس وسمعه من النبي  مباشرة ،وهو

يوثق هذه الوقائع من النبي  قبل وفاته بأيام قليلة أو ساعات ،حتى إنه صرح
في حديث توصية النبي  باألنصار واإلحسان إليهم بأن ذلك كان ِ
"آخَر
َم ْجلِ ٍ
س َجلَ َس بِ ِه َّ
النبِ ُّي .)3("
وعبارة" :لَ ْي َس ِم َن النَّ ِ
َم َّن َعلَ َّي ِفي َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه ِم ْن أَبِي َب ْك ِر"
اس أ َ
َح ٌد أ َ
أبلغ في الداللة على أفضلية أبي بكر  ،وقد توفي النبي  وهو يفضله

( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،أبواب :المساجد ،باب :الخوخة والممر في المسجد ،ح:

 ،455وأحمد في :المسند ،252/4 ،ح ،2432 :وصحح إسناده شعيب األرنؤوط .والخوخة
بفتح الخاء ،هي الباب الصغير بين البيتين ،أو الدارين ،ونحوه ،قاله النووي ،ينظر :شرح

النووي.120/82 ،

( )2أخرجه أحمد في :المسند ،215/17 ،ح ،11134 :و حسن إسناده شعيب األرنؤوط
وصحح الحديث.

( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :المناقب ،باب :عالمات النبوة في اإلسالم ،ح:
.3429
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على سائر الصحابة الكرام؛ قال النووي" :وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة

ألبي بكر  ،)1("قلت :بل فيه إشارة قوية -تضاف إلى حديث صالة أبي
بكر بالناس بأمر من النبي  اآلتي -توضح أن النبي  ارتضى أبا بكر
خليفة للناس من بعده ،بدليل أنه أمر بإغالق كل باب عدا باب أبي بكر

خليال له إال من خيار الناس الذين يتقون اهلل
الصديق  ،وال يأخذ المرء ً
تعالى ويمتازون عن غيرهم برجاحة العقل ،ويثبت هذا الحديث مرة أخرى أن

أبا بكر  راجح على غيره من كبار الصحابة وخيارهم بمن فيهم علي بن

أبي طالب  ،ويشير الحديث إلى أن النبي  لم يوص بالخالفة إلى أحد،
وهو ما صرح به أكثر من صحابي وورد في روايات مختلفة نفي الوصية

ألحد ،وهي أحاديث مشهورة صحيحة ،وهو ما يبطل ادعاء الشيعة الوصية
وخصوصا في حديث بيعة الغدير الذي يجعلونه من
بالخالفة لعلي ،
ً
اجعا من حجة الوداع ،فال ينطلي
مسموعات ابن عباس حين كان النبي  ر ً

على القارئ هذا األمر ،قال القرطبي" :وقد أكثر الشيعة والروافض من

نصوصا على استخالف النبي ،
األحاديث الباطلة الكاذبة ،واخترعوا
ً
وادعوا أنها تواترت عندهم ،وهذا كله كذب مركب .ولو كان شيء من ذلك
صحيحا ،أو معروفًا عند الصحابة يوم السقيفة لذكروه ،ولرجعوا إليه ،ولذكره
ً
محتجا لنفسه ،ولما حل أن يسكت عن مثل ذلك بوجه؛ فإنه حق اهلل،
علي
ً
نصا،
وحق نبيه  ،وحقه ،وحق المسلمين ،...ولم يذكر هو وال أحد منهم ً

( )1ينظر :شرح النووي.120/8 ،
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قطعا كذب من ادعاه"( ،)1وابن عباس نفسه هو الذي روى
في ذلك ،فعلم ً
هذه األحاديث في فضائل أبي بكر وهو من أهل البيت ،وهي من

مسموعاته وردت عن النبي  في آخر حياته عند مرضه الذي مات فيه
عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وهي أحاديث صحيحة ال مطعن فيها

ألحد لمن أنصف ،أو ألقى السمع وهو شهيد.

ان ْب ُن
 -2الحديث الثاني :أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا ُسلَ ْي َم ُ
الن ْع َم ِ
َح ْر ٍب َوأَُبو ُّ
ُّوبَ ،ع ْن ِع ْك ِرَمةََ ،ع ِن ْاب ِن
ان قَ َ
االَ :ح َّدثََنا َح َّم ٌ
ادَ ،ع ْن أَي َ
َّاس ر ِ
الس ُج ِ
ت
س ِم ْن َع َزِائِم ُّ
ض َي اهللُ َع ْنهُ َما قَ َ
ودَ ،وقَ ْد َأر َْي ُ
ال" :ص لَ ْي َ
َعب ٍ َ
ِ
َّ
يها"(.)2
الن ِب َّي َ ي ْ
س ُج ُد ف َ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه:
أخرج هذا الحديث البخاري في موضعين باللفظ نفسه تقر ًيبا ،لكنه أخرجه
وسى
في الموضع الثاني من طريق يختلف عن هذا الطريق؛ فقد قالَ :ح َّدثََنا ُم َ
ْبن إِسم ِ
ُّوب به ،فبان أنه غير شيخه وشيخ
اع َ
يلَ ،ح َّدثََناُ ،و َه ْي ٌ
بَ ،ح َّدثََنا أَي ُ
ُ َْ
( )1المفهم .557/4

( )2أخرجه البخاري في صحيحه ،أبواب :سجود القرآن ،باب :سجدة "ص" ،ح ،1019 :وفي
كتاب :األنبياء ،باب :واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب ،ح ،3240 :وأبو داود في
سننه ،كتاب :الصالة ،باب :السجود في "ص" ،ح ،1409 :والترمذي في :الجامع

الصحيح ،أبواب :السفر ،باب :السجدة "ص" ،ح ،577 :وأحمد في :المسند ،376/5 ،ح:

 ،3387وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط البخاري ،والدارمي في سننه،
كتاب :الصالة ،باب :السجود في "ص" ،ح.1467 :
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أيضا عن
وهيبا تابع
ً
حمادا عن أيوب ،وأخرجه أبو داود ً
شيخه ،فأفادنا أن ً
موسى ْبن إِسم ِ
يل به ،كما عند البخاري في هذا الموضع الثاني ،وأخرجه
اع َ
ُ َ
َْ
ان به ،مع تقديم المرفوع
الترمذي فقالَ :ح َّدثََنا ْاب ُن أَبِي ُع َم َر ،قَ َ
الَ :ح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
يح ،وأخرجه أحمد
وتأخير قول ابن عباس  ،وقالَ :ه َذا َحِد ٌ
ص ِح ٌ
يث َح َس ٌن َ
ِ
َخَب َرَنا َع ْمُرو
ُّوب به ،وأخرجه الدارمي فقال :أ ْ
فقالَ :ح َّدثََنا إِ ْس َماعي ُلَ ،ح َّدثََنا أَي ُ
ْبن ُزرارةَ ،ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل به ،وهكذا اتفقت روايتا أحمد والدارمي مع رواية
ُ ََ َ
َْ
ومتنا ،واتضح بهذا أن هذا الحديث يدور على سيد
البخاري األولى ً
سندا ً

الفقهاء أيوب ابن أبي تميمة السختياني ،ورواه عنه أربعة من تالميذه؛ حماد

بن زيد ،ووهيب بن خالد ابن عجالن الباهلي ،وسفيان بن عيينة ،واسماعيل

بن علية ،وعنهم تفرعت طرق الحديث ،والحديث من سماعات ابن عباس من

ساجدا.
النبي  دون منازع ،بدليل رؤيته النبي 
ً
وفي هذا النص أن النبي  سجد في "ص" ،وهي بذلك من مواضع

السجود عند تالوة القرآن ،وبهذا قال من الفقهاء؛ مالك ،والثوري ،وأبو
حنيفة ،وأحمد ،وغيرهم ،وروي هذا القول عن :عمر ،وعثمان ،وابن عمر

 ،وجماعة من التابعين ،وخالف في هذا الشافعي ،وهو قول ابن مسعود

 الذي قال :إنما هي توبة نبي ذكرت ،وكان ال يسجد فيها(.)1
( )1ينظر :التمهيد.129/19 ،
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وفائدة هذا النص ما أثبته ابن حجر من "كون السجدة التي في (ص)

()1
مبينا أن
إنما وردت بلفظ الركوع ،فلوال التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة" ً ،
ابن عباس  استنبط وجه سجود النبي  في "ص" من اآلية ،فالنبي 
ِ َِّ
ِ
ين َه َدى
ممن أُمر أن يقتدى بهم ،وذلك في قول اهلل عز وجل :أ ُْولَـئ َك الذ َ
َّ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين.)2(
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي ِه أ ْ
اللّهُ فَبِهُ َد ُ
َج اًر إِ ْن ُه َو إِال ذ ْك َرى لْل َعالَم َ
اه ُم ا ْقتَد ْه ُقل ال أ ْ

مؤكدا مثل باقي مواضع
كما يثبت النص أن السجود في "ص" ليس
ً
السجود في القرآن؛ ألن ابن عباس نفى أن تكون من عزائم السجود ،قال
ابن حجر" :والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله ،كصيغة األمر

بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من ال يقول
ً
مثالً ،
()3
بالوجوب (أي وجوب السجود)" .
 -3الحديث الثالث :أ -نص الحديث :قال البخاريَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن
ِ
َخ َب َرَنا
َع ْبِد َّ
ور ْب ُن َسلَ َمةَ ،قَ َ
الرِح ِيم ،قَ َ
ال :أ ْ
ال :أ ْ
َخ َب َرَنا أَُبو َسلَ َمةَ اْل ُخ َزاع ُّي َم ْن ُ
صُ
ْابن بِ َال ٍل ،يعنِي سلَ ْيمان ،عن َزْيِد ْب ِن أَسلَم ،عن عطَ ِ
اء ْب ِن َي َس ٍارَ ،ع ِن ْاب ِن
ُ َ َ َْ
ْ َ َْ َ
ُ
َْ
َخ َذ َغرفَ ًة ِم ْن م ٍ
َعب ٍ
ض ِب َها
َّاس" :أ ََّن ُه تََو َّ
س َل َو ْج َه ُه ،أ َ
ض َم َ
اء فَ َم ْ
ضأَ فَ َغ َ
ْ
َ
َخ َذ َغرفَ ًة ِم ْن م ٍ
ُخ َرى،
َضا َف َها إِلَى َي ِد ِه ْاأل ْ
استَ ْن َ
شَ
اء فَ َج َع َل ِب َها َه َك َذا ،أ َ
َو ْ
ق ،ثُ َّم أ َ ْ
َ
ٍ
ِ
َخ َذ
س َل ِب َها َي َدهُ ا ْل ُي ْم َنى ،ثُ َّم أ َ
س َل ِب ِه َما َو ْج َه ُه ،ثُ َّم أ َ
َخ َذ َغ ْرفَ ًة م ْن َماء فَ َغ َ
فَ َغ َ
( )1فتح الباري.553/2 ،

( )2األنعام ، 90 ،وأخرج أثر ابن عباس في استنباطه من اآلية :أحمد في المسند ،377/5 ،ح:
.3388

( )3فتح الباري.552/2 ،
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اء فَ َغس َل ِبها ي َده ا ْليسرى ،ثُ َّم مسح ِب أر ِ
َغرفَ ًة ِم ْن م ٍ
َخ َذ َغ ْرفَ ًة ِم ْن
ْس ِه ،ثُ َّم أ َ
ْ
َ ََ َ
َ َ َ ُ ُ َْ
َ
ِِ
م ٍ
اء فََر َّ
س َل ِب َها
َخ َذ َغ ْرفَ ًة أ ْ
سلَ َها ،ثُ َّم أ َ
ُخ َرى فَ َغ َ
ش َعلَى ِر ْجله ا ْل ُي ْم َنى َحتَّى َغ َ
َ
()1
ول ِ
ِ
ضأُ" .
اهلل َ يتََو َّ
س َ
س َرى ،ثُ َّم قَا َلَ :ه َك َذا َأر َْي ُ
ِر ْجلَ ُهَ ،ي ْعني ا ْل ُي ْ
ت َر ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه البخاري بالسند واللفظ

مختصر في موضع آخر فقالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن
ًا
المذكورين أعاله ،وأخرجه
ال :ح َّدثََنا س ْفيان ،عن َزْيِد ْب ِن أَسلَم ،عن عطَ ِ
اء ْب ِن َي َس ٍارَ ،ع ِن ْاب ِن
وس َ
َُ ُ َْ
ْ َ َْ َ
ف ،قَ َ َ
ُي ُ
َعب ٍ
ال" :تََو َّ
ضأَ النَّبِ ُّي َ م َّرةً َم َّرةً".
َّاس قَ َ

ُّوب
وأخرجه النسائي في موضعين؛ قال في األول :أ ْ
َخ َب َرَنا اْلهَ ْيثَُم ْب ُن أَي َ
الَ :ح َّدثََنا َع ْب ُد اْل َع ِز ِ
َسلَ َمَ ،ع ْن
يز ْب ُن ُم َح َّمٍد ،قَ َ
الطَّاْلقَانِ ُّي قَ َ
الَ :ح َّدثََنا َزْي ُد ْب ُن أ ْ
ول ِ
طِ
اء ْب ِن َي َس ٍارَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
اهلل  تََو َّ
ضأَ فَ َغ َس َل
الَ :أ
َع َ
ت َر ُس َ
َّاس  قَ َ
"رَْي ُ
ال:
َخ َب َرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن اْل ُمثَنَّى قَ َ
َي َد ْي ِه "...الحديث .وقال في الموضع الثاني :أ ْ
( )1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :الوضوء ،باب :غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة،
ح ،140 :وفي كتاب :الوضوء ،باب :الوضوء مرة مرة ،ح ،156 :والنسائي في سننه،
كتاب :الطهارة ،باب :الوضوء مرة مرة ،ح ،80 :وباب :مسح األذنين ،ح ،101 :وأبو

داود في سننه ،كتاب :الطهارة ،باب :الوضوء مرة مرة ،ح ،138 :والترمذي في :الجامع
الصحيح ،أبواب :الطهارة ،باب :ما جاء في الوضوء مرة مرة ،ح ،42 :وقال :وحديث ابن
عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح ،وابن ماجه في سننه ،أبواب :الطهارة وسننها،

باب :ما جاء في الوضوء مرة مرة ،ح ،411 :وأحمد في :المسند ،378/3 ،ح،1889 :

و ،499/3ح ،2072 :وقال شعيب األرنؤوط في الموضع األول :صحيح لغيره ،وقال في
الموضع الثاني :إسناده صحيح على شرط الشيخين ،والدارمي في سننه :كتاب الطهارة،

باب :الوضوء مرة مرة ،ح.723 :
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ول ِ
ضوِء رس ِ
اهلل ؟ فَتََو َّ
ضأَ
ان به بلفظ" :أ ََال أ ْ
َح َّدثََنا َي ْح َيىَ ،ع ْن ُس ْف َي َ
ُخبُِرُك ْم بِ ُو ُ َ ُ
َم َّرةً َم َّرةً".
وأخرجه أبو داود من طريق سفيان الثوري به ،بلفظ النسائي في
مختصر -كما صنع البخاري
ًا
الموضع الثاني ،وأخرجه ابن ماجه بلفظ آخر
والمعنى واحد -فقال :ح َّدثََنا أَبو ب ْك ِر ْبن َخ َّالٍد اْلب ِ
اهلِ ُّيَ ،ح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُن
َ
ُ َ
َ
ُ
س ِع ٍيد اْلقَطَّان ،عن س ْفيان ،عن َزْيِد ْب ِن أَسلَم ،عن عطَ ِ
اء ْب ِن َي َس ٍارَ ،ع ِن ْاب ِن
ُ َْ َُ َ َْ
ْ َ َْ َ
َ
ول ِ
َعب ٍ
اهلل  تَ َو َّ
ضأَ ُغ ْرفَةً ُغ ْرفَةً".
الَ :أ
ت َر ُس َ
َّاس ،قَ َ
"رَْي ُ
وقد رواه أحمد بما يفيد أنه من م ارسيل ابن عباس ،في موضعين

اثنين :أحدهما من طريق داود بن قيس بلفظ البخاري في الموضع الثاني،

والثاني من طريق سفيان الثوري به ،ورواه الدارمي من طريق سفيان به

ُخبُِرُك ْم".
بلفظ" :أ ََال أ َُنبُِّئ ُك ْم ،أ َْو أ ََال أ ْ

ونحن نالحظ أن أغلب هذه الطرق المقصودة بالدراسة تدور على

سفيان ،وبالنظر إلى هذه الروايات مع اختالف ألفاظها ،إذ بعضها فيها ذكر

لجميع أعضاء الوضوء ،وبعضها روت المقصود بالرواية وهو أن النبي 
غسل أعضاءه مرة مرة ،وهذا يعني أن سفيان رواه مرة بلفظ" :رأيت" ،ومرة
بدون هذا اللفظ ،ولعل هذا التصرف يكون قد ورد عن تالميذ سفيان ،ويزكي
هذا أن في رواية النسائي من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم

يحا برؤية ابن عباس فعل النبي  ،مثل ما في رواية البخاري ،ثم إن
تصر ً
روايتي أبي داود والدارمي ،مع رواية البخاري والنسائي بلفظ متقارب ،ورواية
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ابن ماجه –كما هو واضح من الروايات المذكورة أعاله ،-كلها تثبت أن

الحديث مما رآه ابن عباس ورواه مباشرة عن النبي  ،وفي روايتي البخاري

مقتديا
والنسائي ذكر تفاصيل وضوء النبي  ،وأن ابن عباس كان يتوضأ
ً
به ،ويبين ذلك بقوله" :أال أخبركم" كما أثبتته روايتا أبي داود والدارمي ،وأن

روايتا أحمد في المسند ال تقاومان روايتي البخاري والنسائي ،وهو ما يوضح
بجالء أن الحديث من سماعات ابن عباس  من النبي .
 -4الحديث الرابع -أ -نص الحديث :قال مسلمَ :ح َّدثََنا َي ْح َيى ْب ُن
ِ
َسلَ َم ،أ َّ
َن َع ْب َد ال َّر ْح َم ِن ْب َن َو ْعلَةَ،
َي ْح َيى ،أ ْ
َخ َب َرَنا ُسلَ ْي َم ُ
ان ْب ُن بِ َال ٍلَ ،ع ْن َزْيد ْب ِن أ ْ
َخبره ،عن عبِد ِ
ت رسو َل ِ
الِ :
اهلل ْب ِن َعب ٍ
اهلل َ يقُو ُل" :إِ َذا
أ ْ ََ ُ َ ْ َ ْ
سم ْع ُ َ ُ
َّاس  ،قَ َ َ
ُد ِبغَ ِْ
اب ،فَقَ ْد طَ ُه َر"(.)1
اْل َه ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه مسلم بهذا السند واللفظ،
ورواه أبو داود فقالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َكثِ ٍ
ومتنا .ورواه
ان ،به ً
سندا ً
ير ،أ ََنا ُس ْف َي ُ
مالك عن َزيِد ب ِن أَسلَم ،ع ِن اب ِن وعلَةَ اْل ِمص ِريِّ ،عن عبِد ِ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
َّاس ،
َ ْ َْ
َْ ْ ْ ْ َ َ ْ َْ
ْ
ول ِ
أ َّ
اهلل  قال"... :الحديث ،فالمالحظ أن رواية أبي داود اتفقت مع
َن َر ُس َ
رواية مسلم ،بينما رواية مالك ليس فيها تصريح بسماع ابن عباس الحديث
مسلما يرويه عن يحيى عن
من النبي  ،ولعل هذا هو السبب الذي جعل
ً

( )1أخرجه مسلم في صحيحه :كتاب :الحيض ،باب :طهارة جلود الميتة بالدباغ ،ح،366 :

وأبو داود في سننه :كتاب :اللباس ،باب :في أهب الميتة ،ح ،4123 :ومالك في الموطأ،

كتاب :الصيد  ،باب :ما جاء في جلود الميتة ،ح" .484
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علما بأن سليمان
سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم ،وليس من طريق مالكً ،
توافق في الرواية مع سفيان بن عيينة في التصريح بسماع ابن عباس من

النبي  ،وهذا هو المطلوب ،وقد أفاد ابن عبد البر القارئ بالرواة عن زيد،

وصحح مسند الموطأ( .)1والحديث أصل من األصول المعتمد عليها في

حكم الجلد المدبوغ ،وهو الفيصل في حل التعارض في المسألة(.)2

 -5الحديث الخامس :أ -نص الحديث :قال مسلمَ :ح َّدثََنا َع ْمُرو ْب ُن
َخبرنا عب ُد ِ
َخَبَرَنا َع ْمُرو ْب ُن اْل َح ِار ِث ،أ َّ
َن ُب َكْيًار
اهلل ْب ُن َو ْه ٍب ،أ ْ
َس َّو ٍاد اْل َعا ِم ِريُّ ،أ ْ َ َ َ َ ْ
َّاس ،-ح َّدثَه عن عبِد ِ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
َن ُكَرْيًبا َ -م ْولَى ْاب ِن َعب ٍ
َح َّدثَهُ ،أ َّ
َّاس ،أََّنهُ "َأرَى
َ ُ َ ْ َْ
ِِ
ِ
اهلل ْب َن ا ْلح ِ ِ
ع ْب َد ِ
ام فَ َج َع َل َي ُحلُّ ُهَ ،فلَ َّما
َ
َ
صلِّي َوَأر ُ
ارث ُي َ
ْس ُه َم ْعقُوص م ْن َوَرائه ،فَقَ َ
َّاس فَقَال :ما لَ َك و أر ِ
ف أَقَْب َل إِلَى ْاب ِن َعب ٍ
ول
س َ
ْسي؟ فَقَ َ
صَر َ
س ِم ْع ُ
ت َر ُ
ال :إِِّني َ
ا ْن َ
ََ
َ

ِ
ِ
صلِّي َو ُه َو َم ْكتُوف"(.)3
اهلل َ يقُو ُل" :إَِّن َما َمثَ ُل َه َذا َمثَ ُل الَّذي ُي َ
( )1ينظر :التمهيد.152/4 ،

( )2ينظر :التمهيد ،183/4 ،وما بعدها.

( )3أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر
والثوب وعقص الرأس في الصالة ،ح ،492 :والنسائي في سننه ،كتاب :صفة الصالة،

باب :مثل الذي يصلي ورأسه معقوص ،ح ،1114 :وأبو داود ،كتاب :الصالة ،باب:

الرجل يصلي عاقصا شعره ،ح ،647 :وأحمد في :المسند ،489/4 ،ح،2767 :

و ،78-77/5ح ،2902 :و ،2903وقال شعيب األرنؤوط في الموضع :إسناده صحيح

على شرط الشيخين.
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بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه مسلم بلفظ صريح في

السماع –كما هو أعاله -وبحرف" :إن" الذي يفيد التأكيد ،وأخرجه النسائي
وأبو داود ،كالهما من طريق ابن وهب به ،وبالصيغة نفسها ،وأخرجه أحمد

من طريق رشدين عن عمرو بن الحارث عن بكير ،وضعف إسناده شعيب
األرنؤوط ،وصحح الحديث لمجيئه من طرق أخرى وقد توبع رشدين ،ومن
ول اللَّ ِه ،"...
ت َر ُس َ
"س ِم ْع ُ
يعةََ ،ع ْن ُب َك ْي ٍر به ،وبدايتهَ :
طريق ْاب ِن لَ ِه َ
واإلسناد ضعيف ،وقد توبع ابن لهيعة ،ومن طريق ليث عن عمرو بن
الحارث عن بكير ،به ،مع شك الراوي في اسم مولى ابن عباس ،وطريق

شعبة مولى ابن عباس ضعيف ،واآلخر صحيح ،والحديث صحيح؛ فإنه من
رواية مسلم ،ويثبت سماع ابن عباس للحديث من النبي  ،وفيه تبليغ ابن
عباس لما سمعه ونهيه عما نهى عنه النبي  ،وهذا دور العالم في

المجتمع ،وباألخص إذا تعلق األمر بما هو تعبدي محض.
يد
 -6الحديث السادس :أ -نص الحديث :قال مسلمَ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ص ٍ
ان
ورَ ،وأَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِي َش ْي َبةََ ،وُزَه ْي ُر ْب ُن َح ْر ٍب قَالُواَ :ح َّدثََنا ُس ْف َي ُ
َم ْن ُ
اهيم ب ِن عبِد ِ
اهلل ْب ِن َم ْع َبٍدَ ،ع ْن
ُع َي ْي َنةَ :أ ْ
ان ْب ُن ُس َح ْيٍمَ ،ع ْن إِ ْب َر ِ َ ْ َ ْ
َخ َب َرنِي ُسلَْي َم ُ
ِ
أَبِ ِ
الستَارةَ َ -و َّ
يهَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
صفُوف
َّاس قَ َ
الَ " :ك َ
شَ
اس ُ
الن ُ
ف َر ُ
سو ُل اهلل َ ِّ 
شر ِ
الناس إِ َّن ُه لَم ي ْب َ ِ
ات ُّ
الر ْؤَيا
الن ُب َّوِة إَِِّل ُّ
ف أَِبي َب ْك ٍر  -فَقَ َ
َخ ْل َ
ْ َ
ال :أَي َ
ُّها َّ ُ
ق م ْن ُم َب ِّ َ
آن ر ِ
اك ًعا أ َْو
َن أَق َأ
َّ
يت أ ْ
الصالِ َح ُة َي َر َ
سلِ ُم ،أ َْو تَُرى لَ ُه .أََِل َوِا ِّني ُن ِه ُ
اها ا ْل ُم ْ
ْرَ ا ْلقُْر َ َ
ْب ُن
ْب ُن
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الرُكوعُ فَعظِّموا ِف ِ
س ِ
اجتَ ِه ُدوا ِفي
الر َّ
َما ُّ
يه َّ
َما ُّ
ب َعَّز َو َج َّلَ ،وأ َّ
اج ًدا ،فَأ َّ
الس ُج ُ
ود فَ ْ
َ
َ ُ
()1
الدُّع ِ
اب لَ ُك ْم" .
اء ،فَقَ ِمن أ ْ
ستَ َج َ
َ
َن ُي ْ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه مسلم بالسند واللفظ أعاله،
في موضعين ،كالهما من طريق سفيان بن عيينة ،والنسائي في موضعين

أيضا ،أحدهما من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان األحول ،واآلخر من
ً
طريق إسماعيل بن جعفر عن سليمان ،وهذا معناه أن سفيان توبع ،وهذا
يقوي رواية مسلم ،وأخرجه أبو داود من طريق سفيان به ،وابن ماجه ،من

الطريق نفسها ،وواضح أن هذا الحديث مما حضره ابن عباس  ،ووصف
يضا
ما رآه ،وروى ما سمعه ،ألنه من آخر ما حدث به النبي  ،وكان مر ً
ال يقوى على الخروج للصالة بالصحابة ،فهي من اللحظات المهمة التي

حرص ابن عباس  على توثيقها وضبطها.

ومن معانيه ختم النبوة ،وأن النبي  هو خاتم األنبياء ،قال ابن عبد
ول
البر" :وفيه أنه ال نبي بعده ... ،وحسبك بقول اهلل عز وجلَ  :ولَ ِكن َّر ُس َ
( )1أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب :الصالة ،باب :النهي عن قراءة القرآن في الركوع
والسجود ،ح ،)479( 207 :و ،)479( 208والنسائي في سننه ،كتاب :صفة الصالة،

باب :تعظيم الرب في الركوع ،ح ،1045 :وباب :األمر باالجتهاد في الدعاء في السجود،

ح ، 1120 :وأبو داود في سننه :كتاب :الصالة ،باب :في الدعاء في الركوع والسجود ،ح:

 ،876وابن ماجه في سننه ،كتاب :تعبير الرؤيا ،باب :الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو
ترى له ،ح ،3899 :وصحح إسناده بشار.
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اللَّ ِه َو َخاتَ َم َّ
ان اللَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِيماً ،)1(وقوله عليه السالم" :أنا
ِّين َو َك َ
النبِي َ
العاقب الذي ال نبي بعدي"( ،)2ويعني ذلك انقطاع الوحي ،وعدم العلم

بالمغيبات إال من طريق الرؤى الصالحة .وفيه بشرى للمؤمنين بالرؤيا

الصالحة ،وترغيب الناس في الحرص على العمل الصالح الذي به يكون

صالحا ،ولماذا تخصيص الرجل الصالح بالرؤيا الصادقة؟؛ "ألن لمنام
العبد
ً
المؤمن مزية على منام الكافر في اإلنباء واإلعالم والفضل واإلكرام ،وذلك أن

المؤمن يجوز أن يبشر على إحسانه ،وينبأ بقبول أعماله ،ويحذر من ذنب

عمله ،ويردع من سوء قد أمله ،ويجوز أن يبشر بنعيم الدنيا وينبأ ببؤسها"(.)3
المطلب الثالث -ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد مما سمعه ابن

عباس  أو شهده:

 -1الحديث األول :أ -نص الحديث :قال أبو داودَ :ح َّدثََنا ُم َس َّد ٌد ،أ َّ
َن
َّل و َخالِ َد ْبن ع ْبِد اللَّ ِه ،ح َّدثَاهم -اْلمع َنى -عن َخالٍِد اْلح َّذ ِ
ِ
ِ
اء،
َْ
َ
َ َ
َ ُُ َ ْ
ب ْش َر ْب َن اْل ُمفَض َ
ال مس َّد ٌد ِفي حِد ِ
يث َخالِِد ْب ِن َع ْبِد اللَّ ِهَ ،ع ْن َب َرَكةَ أَبِي اْل َولِ ِيد ،ثَُّم
َ
َع ْن َب َرَكةَ ،قَ َ ُ َ
ِ
ت رس َ ِ
اتَّفَقَا َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
الرْك ِن- ،قَا َل-
سا ِع ْن َد ُّ
َّاس ،قَ َ
ول اللَّه َ جال ً
الَ " :أر َْي ُ َ ُ
السم ِ
فَرفَ َع َب َ ِ
ود؛ ثََلَ ثًا ،إِ َّن اللَّ َه
ض ِح َك ،فَقَ َ
ال :لَ َع َن اللَّ ُه ا ْل َي ُه َ
اء ،فَ َ
َ
ص َرهُ إلَى َّ َ
َح َّرَم َعلَ ْي ِه ُم ُّ
وهاَ ،وأَ َكلُوا أَثْ َما َن َهاَ ،وِا َّن اللَّ َه إِ َذا َح َّرَم َع َلى قَ ْوٍم
اع َ
وم ،فَ َب ُ
الش ُح َ
( )1األحزاب.40 ،

( )2التمهيد.55/5 ،

( )3شرح ابن بطال ،522/9 ،وينظر :ذخيرة العقبى.145/13 ،
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شي ٍء ح َّرم علَ ْي ِهم ثَم َن ُه" ،ولَم ي ُق ْل ِفي حِد ِ
يث َخالِِد ْب ِن َع ْبِد اللَّ ِه الطَّح ِ
َّان:
َ
َْ َ
أَ ْك َل َ ْ َ َ َ ْ َ
ود"(.)1
َأ
ت"َ .وقَ َ
ال" :قَاتَ َل اللَّ ُه ا ْل َي ُه َ
"رَْي ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه أبو داود في سننه بالسند
جالسا،
واللفظ المذكور أعاله ،وهو كما نرى يثبت رؤية ابن عباس للنبي 
ً
وأنه سمعه يتحدث عن اليهود ،وهو يصف حال النبي  ،من جلوس،
وضحك ،ورفع بصر إلى السماء ،فيكون الحديث من سماعاته .وقد كان أبو

داود دقيقًا في روايته حين أثبت أن خالد بن عبد اهلل –أحد رواة الحديث -لم
يثبت الرؤية ،بينما أثبتها بشر بن المفضل ،وهذا معناه أن أبا داود على علم
بالخالف في رواية الحديث ،وروى الحديث على وجهه كما تلقاه عن

شيوخه.

وب ْب ُن اْل َح َس ِنَ ،ح َّدثََنا َخالِ ٌدَ ،ع ْن َب َرَكةَ
وأخرجه أحمد فقالَ :ح َّدثََنا َم ْحُب ُ
أَبِي اْلولِ ِيدَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ودَ ،ح َّرَم َعلَْي ِه ُم
َّاسَ ،ع ِن النَّبِي  قَ َ
ال :لَ َع َن اهللُ اْل َيهُ َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ٍ
وها فَأَ َكلُوا أَثْ َم َانهَاَ ،وِا َّن اهللَ إ َذا َح َّرَم َعلَى قَ ْوم َش ْيًئا َح َّرَم َعلَ ْيه ْم
اع َ
وم ،فََب ُ
الش ُح َ
ثَ َم َنهُ" ،وهي رواية تبين أن الحديث من مراسيل ابن عباس ،وليس من
َح َم َد ْب ِن
سماعاته ،إال أن البيهقي روى هذا الحديث ،فقال" :أ ْ
َخ َب َرَنا َعِل ُّي ْب ُن أ ْ
الصفَّار ،ثََنا إِسم ِ
ٍ
اق ،ثََنا ُم َس َّد ٌد ،ثََنا
اعي ُل ْب ُن إِ ْس َح َ
ان ،أ َْن َبأَ أ ْ
َع ْب َد َ
َح َم ُد ْب ُن ُع َب ْيد َّ ُ
َْ

( )1أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب :اإلجارة ،باب :في ثمن الخمر والميتة ،ح ،3488 :وأحمد
في :المسند ،115/5 ،ح ،2961 :وصححه شعيب األرنؤوط ،والبيهقي في :السنن

الكبرى ،13/6 ،ح.11373 :
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َّل ،عن َخالٍِد اْلح َّذ ِ
اءَ ،ع ْن َب َرَكةََ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ت
الَ :أ
َّاس ،قَ َ
"ر َْي ُ
بِ ْش ُر ْب ُن اْل ُمفَض ِ َ ْ
َ
ول ِ
اهلل  "... الحديث ،فرواية البيهقي تتفق مع رواية أبي داود؛ بل
س َ
َر ُ

تتجاوزها في إثبات الرؤية وسماع الحديث من طريق خالد الحذاء ،والراوي

عنه بشر بن المفضل ،وعنه مسدد بن مسرهد ،كما في رواية أبي داود،

وعن مسدد رواه إسماعيل بن إسحاق ،وهو ما يزكي رواية أبي داود ،ويبين
أن مخرج الرواية صحيح ،وهذا ما يرتضيه الباحث ،ويرجح أن الحديث من

خصوصا أن الراوي عن خالد الحذاء في رواية
سماعات ابن عباس ،
ً
أحمد هو محبوب بن الحسن ،وهو محمد بن الحسن بن هالل الملقب
بمحبوب ،قال فيه ابن معين :ليس به بأس ،وذكره ابن حبان في الثقات،

مقرونا( ،)1بينما الراوي عن
وضعفه النسائي ،وأبو حاتم ،وروى له البخاري
ً
خالد في روايتي أبي داود والبيهقي هو بشر بن المفضل ،وقد قال فيه أحمد
بن حنبل نفسه" :إليه المنتهى في التثبت بالبصرة" ،ووثقه يحيى بن معين

وأبو زرعة( ،)2والراوى عن بشر في الروايتين مسدد بن مسرهد ،وثقه البخاري

أيضا يحيى بن سعيد القطان ،ويحيى بن معين،
وهو من رجاله ،ووثقه ً

( )1محبوب بن الحسن هو محمد بن الحسن بن هالل بن أبي زينب القرشي ،روى عن خالد الحذاء،
وروى عنه بهز بن أسد ،وابنه الحسن بن محبوب ،وأحمد بن حنبل ،وغيرهم .تنظر ترجمته في:

الجرح والتعديل ،388/8 ،والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة.164/2 ،

( )2بشر هو بشر بن المفضل بن الحق الرقاشي موالهم ،أبو إسماعيل البصري ،روى عن

حميد الطويل ويحيى بن سعيد األنصاري ،وغيرهما ،وعنه :أحمد واسحاق بن راهويه،
وغيرهما ،تنظر ترجمته في :التاريخ الكبير ،84/2 ،وتهذيب التهذيب.402/1 ،

-368-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو شهده منه :قضايا ونماذج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنسائي والعجلي( ،)1وهكذا تكون روايتا أبي داود والبيهقي أولى وأوثق من
رواية أحمد ،وقد صحح الحديث األلباني ،وشعيب األرنؤوط.

وفي هذا النص إثبات صفة أساسية من صفات اليهود ،وهي التحايل
على اهلل عز وجل من أجل االنتفاع بالمحرم ،وفيه الدليل على "أن كل ما ال
يجوز أكله أو شربه من المأكوالت والمشروبات ال يجوز بيعه وال يحل

ثمنه"( ،)2وفيه إباحة الدعاء على اليهود واباحة لعنهم اقتداء به في ذلك ،"
وال يجوز التحايل على أوامر الشرع ونواهيه ،وفيه حسن االعتبار بمن سبق.

ص ُر ْب ُن
 -2الحديث الثاني :أ -نص الحديث :قال الترمذيَ :ح َّدثََنا َن ْ
علِ ٍّى اْلجه ِ
ب ْب ُن ُرَزْي ٍ
ق أَُبو َش ْي َبةَ،
ضم ُّىَ ،ح َّدثََنا بِ ْش ُر ْب ُن ُع َم َرَ ،ح َّدثََنا ُش َع ْي ُ
َْ َ
َ
طِ
احَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ال:
اء ْب ِن أَبِى َرَب ٍ
اسانِ ُّىَ ،ع ْن َع َ
َح َّدثََنا َع َ
َّاس ،قَ َ
طٌ
اء اْل ُخ َر َ
س ُهما َّ
ول اللَّ ِه َ يقُو ُلَ " :ع ْي َن ِ
ش َي ِة
الن ُار؛ َع ْين َب َك ْت ِم ْن َخ ْ
ت َر ُس َ
َس ِم ْع ُ
ان ِلَ تَ َم ُّ َ
اللَّ ِه ،وع ْين باتَ ْت تَ ْحر ِ
س ِب ِ
يل اللَّ ِه" ،وقال :وحديث ابن عباس حديث
ََ َ
س في َ
ُ ُ
حسن غريب ،ال نعرفه إال من حديث شعيب بن رزيق(.)3

( )1مسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل أبو الحسن األسدي ،روى عن حماد بن
زيد ويحيى القطان ،وغيرهما ،روى عنه أبو حاتم ،وأبو زرعة ،وغيرهما ،تنظر ترجمته في:

التاريخ الكبير ،73-72/8 ،والجرح والتعديل ،438/8 ،وتهذيب التهذيب.98/10 ،

( )2التمهيد.143/4 ،

( )3أخرجه الترمذي في :الجامع الصحيح ،أبواب :فضائل الجهاد عن رسول اهلل  ،باب :ما
جاء في فضل الحرس في سبيل اهلل ،ح.276/3 ،1639 :
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :انفرد الترمذي بروايته من بين التسعة،

وفي هذا السند تصريح من ابن عباس بسماع الحديث من النبي  ،وهو من

رواية شعيب بن رزيق ،قال أبو حاتم :ال بأس به ،ووثقه الدارقطني ،وذكره ابن

حبان في الثقات ،وقال :يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني،
وقال دحيم ال بأس به ،وقال األزدي :لين :وقال ابن حزم ضعيف ،ومثل هذا

الراوي يحسن حديثه(.)1

وله شواهد من حديث شمعون بن زيد الكناني أخرجه الدارمي في

سننه ،وحديث معاوية بن حيدة القشيري  ،وأخرجه الطبراني في الكبير،
وحديث أنس ابن مالك  ،وأخرجه الطبراني في األوسط ،وأبو يعلى في
مسنده ،والضياء المقدسي في :األحاديث المختارة ،وحديث أبي هريرة

الدوسي  ،وأخرجه البزار في مسنده ،والحاكم في المستدرك ،وعبد بن
حميد في المنتخب من مسنده(.)2

( )1هو شعيب بن رزيق الشامي الشامي أبو شيبة المقدسي ،روى عن عطاء بن أبي مسلم

الخراساني ،والحسن البصري ،وغيرهما ،وعنه بشر بن عمر الزهراني وعثمان بن سعيد بن

كثير بن دينار ،وغيرهما .تنظر ترجمته في :الجرح والتعديل ،346/4 ،وتهذيب الكمال،

 ،524/12وتهذيب التهذيب.309/4 ،

حارسا،1552/3 ،
( )2ينظر :مسند الدارمي ،كتاب :الجهاد ،باب :في الذي يسهر في سبيل اهلل
ً
حديث ،2445 :والمعجم الكبير ،للطبراني ،)416/19( ،ح ،1003 :والمعجم األوسط،
للطبراني ،56/6 ،ح ،5779:والمسند ،ألبي يعلى ،307/7 ،ح ،4346:واألحاديث

المختارة ،للضياء المقدسي ،187/6 ،ح ،2198 :والمسند ،للبزار ،188/15 ،ح،8570 :
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وفي البكاء من خشية اهلل تعالى أحاديث صحيحة ،وأحاديث أخرى

صحيحة في فضل الرباط في سبيل اهلل تعالى ،والحديث يثبت فضل البكاء

أيضا فضل حماية ثغور
خوفًا من اهلل تعالى ،وذلك عين التقوى ،ويثبت ً
البلدان اإلسالمية من األعداء.
 -3الحديث الثالث :أ -نص الحديث :قال الترمذي :ح َّدثَنا عب ُد ِ
اهلل ْب ُن
َ َ َْ
ِ
الَ :ح َّدثَنِي أَبِي،
َعْبِد َّ
ان ْب ِن أَبِي لَْيلَى ،قَ َ
الرْح َم ِن ،قَ َ
ال :أ ْ
َخَبَرَنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ع ْمَر َ
ال :ح َّدثَنِي ابن أَبِي لَيلَى ،عن َداوَد ب ِن علِ ٍّي ،هو ابن عبِد ِ
اهلل ْب ِن َعب ٍ
َّاسَ ،ع ْن
َُ ْ ُ َ ْ
ْ
َْ ُ ْ َ
قَ َ َ
ُْ
ول ِ
أَبِ ِ
يهَ ،ع ْن َج ِّد ِه ْاب ِن َعب ٍ
غ ِم ْن
ين فََر َ
س َ
َّاس َق َ
س ِم ْع ُ
اهلل َ يقُو ُل لَْيلَ ًة ِح َ
ت َر ُ
الَ :
ِِ
َسأَلُ َك َر ْح َم ًة ِم ْن ِع ْنِد َك تَ ْهِدي ِب َها َق ْلِبيَ ،وتَ ْج َمعُ ِب َها
صََل ته" :اللَّ ُه َّم إِِّني أ ْ
َ
شِ
أَم ِري ،وَتلُ ُّم ِبها َ ِ
اهِديَ ،وتَُزِّكي ِب َها
صِل ُح ِب َها َغ ِائِبيَ ،وتَْرفَعُ ِب َها َ
ش َعثيَ ،وتُ ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
عملِي ،وتُْل ِهمِني ِبها ر ْ ِ
سوٍء،
شديَ ،وتَُرُّد ِب َها أُْلفَتيَ ،وتَ ْعص ُمني ِب َها م ْن ُك ِّل ُ
َ ُ
َ ُ
ََ
ِ
اللَّ ُه َّم أ ْ ِ ِ ِ
امِت َك ِفي
س َب ْع َدهُ ُك ْفرَ ،وَر ْح َم ًة أََنا ُل ِب َها َ
شَر َ
يما ًنا َوَيقي ًنا لَ ْي َ
ف َكَر َ
َعطني إ َ
الشه َد ِ
الد ْنيا و ْاْل ِخرِة ،اللَّه َّم إِِّني أَسأَلُ َك ا ْلفَوَز ِفي ا ْل َق َ ِ
ش
اءَ ،و َع ْي َ
ْ
ْ
ضاءَ ،وُنُز َل ُّ َ
ُ
ُّ َ َ َ
َع َد ِ
السع َد ِ
اءَ ،و َّ
يبَ ،ال
اء  ،"...الحديث ،وقالَ :ه َذا َحِد ٌ
يث َغ ِر ٌ
صَر َعَلى ْاأل ْ
الن ْ
ُّ َ
ف ِم ْث َل ه َذا ِمن حِد ِ
يث ْاب ِن أَبِي لَْيلَى إِ َّال ِم ْن َه َذا اْل َو ْج ِه(.)1
َن ْع ِر ُ
َ ْ َ
والمستدرك ،للحاكم ،92/2 ،ح ،2431 :وعلق عليه الذهبي في التلخيص بقوله :فيه
انقطاع ،والمنتخب من المسند ،لعبد بن حميد ،422/1 ،ح.1447 :

( )1أخرجه الترمذي في جامعه :كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث ،3419 :وقال :حديث
غريب ،وينظر :فتح الباري.118/11 ،
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بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :انفرد الترمذي من بين التسعة

بروايته ،وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ،والبزار في البحر الزخار ،وابن
خزيمة في صحيحه ،وهو حديث يدور في رواياته كلها على ابن أبي ليلى،

وهو ضعيف( ،)1فالحديث ضعيف ،أشار إلى ذلك ابن حجر ،وضعف
إسناده بشار عواد معروف ،وضعفه األلباني ،ومثله يتساهل فيه؛ ألنه في

فضائل األعمال( ،)2وليس يبعد ذلك ،وقد صح مبيت ابن عباس عند ميمونة
رضي اهلل عنها ،والنبي  عندها ،وروى تفاصيل مبيته عندها ،وسبق
تخريج ذلك ،وهذا الحديث من سماعات ابن عباس .

ص ُر ْب ُن
 -4الحديث الرابع :أ -نص الحديث :قال الترمذيَ :ح َّدثََنا َن ْ
اال :ح َّدثََنا ع ْب ُد رب ِ
ِ
ض ِم ُّي وأَُبو اْل َخطَّ ِ
ِّه
اب ِزَي ُ
ص ِريُّ ،قَ َ َ
اد ْب ُن َي ْح َيى اْل َب ْ
َ َ
َعل ٍّي اْل َج ْه َ َ
ْب ُن َب ِار ٍ
اك ْب َن اْل َولِ ِيد اْل َح َن ِف َّي،
ت َج ِّدي أ ََبا أ ِّ
ُمي ِس َم َ
ق اْل َح َن ِف ُّي ،قَ َ
الَ :س ِم ْع ُ
ول ِ
ِّث أ ََّن ُه ِ
س ِم َع ْاب َن َعب ٍ
اهلل َ يقُو ُلَ " :م ْن
َّاسُ ،ي َحد ُ
س َ
ُي َح ِّد ُ
سم َع َر ُ
َ
ث أََّنهُ َ
طِ
ان
ان لَ ُه فَ َر َ
ان ِم ْن أ َّ
ُم ِتي أ َْد َخلَ ُه اهللُ ِب ِه َما ا ْل َج َّن َة ،فَقَالَ ْت َع ِائ َ
ش ُة :فَ َم ْن َك َ
َك َ
( )1هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري ،أبو عبد الرحمن الكوفي ،الفقيه ،قاضي
الكوفة ،روى عن :أخيه عيسى ،وابن أخيه عبد اهلل بن عيسى ،ونافع مولى بن عمر وعطاء
بن أبي رباح ،وغيرهم ،وعنه :شعبة ،والثوري ،وأبو نعيم ،وآخرون .تنظر ترجمته في:

التاريخ الكبير ،162/1 ،والجرح والتعديل ،322/7 ،والكامل في ضعفاء الرجال،183/6 ،
وتهذيب الكمال ،524/12 ،وتهذيب التهذيب.269-268/9 ،

( )2ينظر :فتح الباري ،118/11 ،وجامع الترمذي :كتاب الدعوات ،باب منه ،حديث،3419 :
ص ،687 :نسخة مشهور ،وجامع الترمذي ،بتحقيق بشار ،421/5 ،هامش.1 :
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ان لَ ُه فَ َرط َيا ُم َوفَّقَ ُة .قَالَ ْت :فَ َم ْن لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه
لَ ُه فَ َرط ِم ْن أ َّ
ُم ِت َك؟ قَ َ
الَ :و َم ْن َك َ
ال :فَأََنا فَرطُ أ َّ ِ
يث
فَ َرط ِم ْن أ َّ
ص ُابوا ِب ِم ْثلِي" ،وقالَ :ه َذا َحِد ٌ
ُم ِت َك؟ قَ َ
ُمتي ،لَ ْن ُي َ
َ
ق ،وقَ ْد روى ع ْنه َغ ْير و ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ٍ
احٍد
َغ ِر ٌ
يب َال َن ْع ِرفُهُ إال م ْن َحديث َع ْبد َربِّه ْب ِن َب ِار َ َ َ َ ُ ُ َ
ِم َن ْاألَئِ َّم ِة"(.)1
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه الترمذي بلفظ صريح في
سماع الحديث من النبي  ،وفي سنده عبدربه بن بارق ،جرحه علماء

وعدله آخرون ،فممن جرحه؛ ابن معين بقوله :ليس بشيء ،وقال النسائي:

بأسا ،وأثنى عليه أبو حاتم
ليس بالقوي ،بينما عدله أحمد ،فقال :ما أرى به ً
خيرا ،وذكره ابن حبان في الثقات( ،)2وجملة القول فيه :إنه ُيحسَّن حديثه،
ً
وانفرد الترمذي بالرواية عنه من بين الستة.

ولدا ،حديث:
( )1أخرجه الترمذي في سننه :كتاب الجنائز ،باب ما جاء في ثواب من قدم ً
وحسنه
 ،1082وقال :حديث غريب ،وأحمد في مسنده ،213/5 ،حديث رقم،3098 :
ّ

حسنه ،وغيرهما ،وينظر :فتح الباري ،119/3 ،وقد
شعيب األرنؤوط ،ونقل أن الترمذي ّ
ضعف حديث الترمذي بقوله" :وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح لالحتجاج".
ّ

( )2ينظر :تهذيب التهذيب.114/6 ،
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قد أخرج هذا الحديث من طرق كلها تدور على ابن بارق هذا ،كل من

جميعا تصريح
أحمد ،والبيهقي ،والطبراني ،وغيرهم( ،)1بألفاظ متقاربة ،وفيها
ً
بسماع ابن عباس الحديث ما عدا رواية الطبراني.
ول ِ
وله شاهد من رواية الطبراني بسنده َع ْن أ ُِّم ُم َب ِّش ٍر أ َّ
ال
اهلل  قَ َ
َن َر ُس َ
لَها" :يا أ َُّم مب ِّش ٍر  ،من َكان لَها ثَ َالثَةُ أَ ْفر ٍ
اط ،"...الحديث بمعناه(.)2
َُ
َ َ
َ
َْ َ َ
ول ِ
ويشهد له ما رواه النسائي بسنده عن أنس  ،أ َّ
ال:
اهلل  قَ َ
َن َر ُس َ
احتَسب ثَ َالثَةً ِمن ِ ِ
ت :أ َِو اثَْن ِ
ال:
ان؟ قَ َ
ام ِت ْام َأرَةٌ فَقَالَ ْ
"م ِن ْ َ َ
ْ ُ
صْلبه َد َخ َل اْل َجَّنةَ .فَقَ َ
َ
ِ ()3
أ َِو اثَْن ِ
ت َواح ًدا"  ،وهو صحيح.
ان ،قَالَ ِت اْل َم ْأرَةَُ :يا لَْيتَنِي ُقْل ُ
وقد ورد في أحاديث نبوية القول باحتساب الواحد؛ قال اإلثيوبي" :لكن

يشهد ألحاديث السؤال عن الواحد ما تقدم من حديث معاوية بن قرة ،عن
َن َال تَأْتِ َي َب ًابا ِم ْن
"ما َي ُس ُّر َك أ ْ
أبيه ،في قصة الرجل الذي مات ولده ،وفيهَ :
( )1ينظر :المسند ،213/5 ،ح ،3098 :واألحاديث المختارة ،للضياء المقدسي-240/4 ،
 ،241ح ،445 :و ،446و ،447والسنن الكبرى ،للبيهقي ،68/4 ،ح ،7398 :و،7399
والمعجم الكبير ،للطبراني ،197/12 ،ح.12880 :

( )2المعجم الكبير ،103/25 ،ح ،21387 :وينظر :فتح الباري.122/3 ،

( ) 3أخرجه النسائي في سننه :كتاب الجنائز ،باب ثواب من احتسب ثالثة من صلبه ،حديث:
 ،1872وهو صحيح ،صححه ابن حجر واإلثيوبي ،ينظر :فتح الباري ،119/3 ،وذخيرة
العقبى.355/18 ،
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أ َْبو ِ
اب اْل َجَّن ِة إِ َّال َو َج ْدتَهُ ِع ْن َدهُ َي ْس َعى َي ْفتَ ُح لَ َك"( ،)1فإنه صريح في كون الولد
َ
أيضا ما تقدم في الباب الماضي من
الواحد كالثالثة واالثنين ،ويشهد لها ً
ضى لِ َع ْبِد ِه
فوعا" :إِ َّن اهللَ َال َي ْر َ
حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،مر ً
اْلمؤ ِم ِن إِ َذا َذهب بِص ِفي ِ
َه ِل ْاأل َْر ِ
ض )2("...الحديث ،وهو عند البخاري
ِّه ِم ْن أ ْ
ُْ
ََ َ
"ما ِل َع ْبِدي اْل ُم ْؤ ِم ِن ِع ْنِدي
في "كتاب الرقاق" من حديث أبي هريرة  بلفظَ :
َه ِل ُّ
احتَ َس َبهُ إِ َّال اْل َجَّنةُ"( ،)3وهو أصح
ص ِفيَّهُ ِم ْن أ ْ
الد ْن َيا ثَُّم ْ
ضُ
اء إِ َذا قََب ْ
َج َز ٌ
ت َ
ما ورد في ذلك ،كما قال الحافظ رحمه اهلل تعالى .والحاصل أن أحاديث
السؤال عن الولد الواحد قوية بما ذكر لها من الشواهد ،فتبصر واهلل أعلم

بالصواب"( ،)4وبهذا يقال في حديث الترمذي :إنه من الحسن لغيره ،وقد
( )1أخرجه النسائي في سننه :كتاب الجنائز ،باب األمر باالحتساب والصبر عند نزول

المصيبة ،حديث ،1870 :وهو من رواية قرة بن إياس بن هالل المزني ،أبو معاوية
البصري ،وصححه ابن حجر ،واأللباني ،واإلثيوبي ،ينظر :فتح الباري ،121/3 ،وسنن

النسائي؛ نسخة مشهور ،ص ،301 :وذخيرة العقبى.344/18 ،

( )2أخرجه النسائي في سننه :كتاب الجنائز ،باب ثواب من صبر واحتسب ،حديث،1871 :
وهو من رواية قرة بن إياس بن هالل المزني ،أبو معاوية البصري ،وحسنه األلباني،
وصححه اإلثيوبي وربما يقصد الصحيح لغيره؛ فإنه من رواية عمرو بن شعيب ،وقد شهد

له حديث أبي هريرة عند البخاري المخرج أدناه ،ينظر :سنن النسائي؛ نسخة مشهور ،ص:

 ،301وذخيرة العقبى.347/18 ،

( )3أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب :الرقاق ،باب :العمل الذي يبتغي به وجه اهلل ،ح:
.6060

( )4ذخيرة العقبى.355/18 ،

-375-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو شهده منه :قضايا ونماذج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصح؛ فإن األحاديث المذكورة أعاله تقويه .وكل ذلك يثبت فضل احتساب

احدا ،وأنه يكون فرطا أمام والديه في اآلخرة.
فقد الولد ولو كان و ً

َح َم ُد ْب ُن
 -5الحديث الخامس :أ -نص الحديث :قال الترمذيَ :ح َّدثََنا أ ْ
َخبرنا عب ُد ِ
ِ
ث ْب ُن
اهلل ْب ُن اْل ُم َب َارِك ،قَ َ
وسى ،قَ َ
َخ َب َرَنا لَ ْي ُ
ال :أ ْ
ال :أ ْ َ َ َ َ ْ
ُم َح َّمد ْاب ِن ُم َ
َّاج( .ح) وح َّدثَنا عب ُد ِ
ٍ
يعةََ ،ع ْن قَ ْي ِ
اهلل ْب ُن َع ْبِد
س ْب ِن اْل َحج ِ
َ َ َ َْ
َس ْعد َو ْاب ُن لَ ِه َ
الَ :ح َّدثَنِي قَ ْي ُس
َّ
ث ْب ُن َس ْعٍد ،قَ َ
َخ َب َرَنا أَُبو اْل َولِ ِيد ،قَ َ
الر ْح َم ِن ،قَ َ
الَ :ح َّدثََنا لَ ْي ُ
ال :أ ْ
َّاج ،اْلمع َنى و ِ
َّن َعانِ ِّيَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
اح ٌد َع ْن َح َن ٍ
ت
َّاس قَ َ
الُ " :ك ْن ُ
ش الص ْ
ْب ُن اْل َحج ِ َ ْ َ
ات؛ ْ ِ
ال :يا ُغ ََلم ،إِ ِّني أُعلِّم َك َكلِم ٍ
ف رس ِ ِ
ول اهلل َ ي ْو ًما ،فَقَ َ َ
َخ ْل َ َ ُ
احفَظ اهللَ
َ
َ ُ
ُ
استَ َع ْن َت
احفَ ِظ اهللَ تَ ِج ْدهُ تُ َج َ
سأَْل َ
َي ْحفَ ْظ َكْ ،
اسأ َِل اهللََ ،وِا َذا ْ
ت فَ ْ
اه َك ،إِ َذا َ
فَاستَِع ْن ِب ِ
ش ْي ٍء ،لَ ْم
اعلَ ْم أَ َّن ْاأل َّ
وك ِب َ
َن َي ْنفَ ُع َ
اجتَ َم َع ْت َعلَى أ ْ
ُم َة لَ ِو ْ
اهللَ ،و ْ
ْ
ش ْي ٍء لَ ْم
وك ِب َ
ض ُّر َ
وك إَِِّل ِب َ
َي ْنفَ ُع َ
اجتَ َم ُعوا َعلَى أ ْ
َن َي ُ
ش ْي ٍء قَ ْد َكتََب ُه اهللُ لَ َكَ ،ولَ ِو ْ
ف"(.)1
ش ْي ٍء قَ ْد َكتََب ُه اهللُ َعلَ ْي َكُ ،رِف َع ِت ْاألَق ََْل ُم َو َجفَّ ِت ُّ
وك إَِِّل ِب َ
ض ُّر َ
الص ُح ُ
َي ُ
بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه الترمذي كما هو أعاله،
يح" ،وأخرجه أحمد في ثالثة مواضع ،وقواه
"ه َذا َحِد ٌ
ص ِح ٌ
وقالَ :
يث َح َس ٌن َ
شعيب األرنؤوط في موضع ،وصححه في موضع آخر ،وان كان في بعض
طرقه عبد اهلل بن لهيعة؛ فإنه توبع في رواية من الليث ،ورواه عنه في رواية

( )1أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح :كتاب :صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل

 ،باب :منه ،ح ،2516 :وأحمد في مسنده ،410-409/4 ،ح ،2669 :و-487/4
 ،488ح ،2763 :و ،19-18/5ح.2803 :

-376-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
ما سمعه ابن عباس  من النبي  أو شهده منه :قضايا ونماذج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرونا
من العبادلة عبد اهلل بن يزيد المقرئ ،ونالحظ أن الترمذي روى له
ً

بالليث ،وهو ما جعله يحسنه ويصححه .وبعض هذه الروايات وردت
ول ِ
ِ
ف رس ِ
ف َّ
اهلل
ت ِرْد َ
بصيغةُ " :ك ْن ُ
النبِ ِّي  ،"وبعضها بصيغة" :أََّنهُ َرك َ
ب َخْل َ َ ُ
 ،"وتكاد ألفاظها تتفق ،فاالختالف خفيف بينها ،والحديث بذلك يثبت أنه
من سماعات ابن عباس .

وأهم مسألة تضمنها هذا الحديث؛ تعليم الصغار المبادئ األساسية

لالعتقاد الصحيح من الناحية التطبيقية ،حتى ينصبغ بها سلوك الطفل ،وقد

صغيرا ،وهو ما يدل على أن هذا التعليم يبدأ من سن
كان ابن عباس 
ً
مبكرة ،حيث إن تلقين الصغير القيم وأسس االعتقاد الصحيح أسهل بكثير من
تقويم االعوجاج واالنحراف العقدي بعد الكبر ،وقد أبدع مجموعة من الدعاة

في هذا األمر ،وذلك من خالل عدد من المواقع على الشبكة الدولية

"اإلنترنت" ،وبواسطة إصدار كتب خاصة بتعليم الصغار العقيدة اإلسالمية،

وأهمية هذا الحديث أنه يؤصل لمسألة تعليم األطفال العقيدة ،ويعلم المربين

منهج تعليمها ،وهذا في رأيي أهم من مسألة التعليم نفسها؛ ذلك أن الصعوبة
تكمن في كيفية التعليم ،ونحن نالحظ هنا في الحديث ،أن النبي  ركز في

تعليمه ابن عباس على ما يتعلق بالسلوك الذي يسلكه الطفل في حياته

اليومية وهو يتعامل مع مختلف القضايا ،أن يجسد التوحيد في الواقع من
احفَ ِظ اهللَ" ،والتيقن من نتيجتها "َي ْحفَ ْ
خالل االستقامة أوًال " ْ
ظ َك" ،و"تَ ِج ْدهُ
اسأ ِ
َل اهللَ " ،واالستعانة به وحده َ"وِا َذا
اه َك" ،ثم سؤال اهلل وحده "إِ َذا َسأَْل َ
تُ َج َ
ت فَ ْ
استَع ْنت فَاستَ ِعن بِ ِ
اهلل" ،ثم تعليم القدر خيره وشره في صورة واضحة ،وختم كل
ْ َ َ ْ ْ
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ِ
ِ
ف" ،ومثل هذا
ُّح ُ
ذلك بعبارة جامعة ،وهي قولهُ " :رِف َعت ْاألَ ْق َال ُم َو َجفَّت الص ُ
الحديث وغيره في هذا المجال يمثل الركيزة األساسية التي ينطلق منها
المربون واألساتذة والدعاة ،لتعليم الصغار العقيدة ،وصياغة مقرر في هذه
المادة يستجيب للمنهج النبوي في العقيدة ،حتى ال يزيغ المربون عن المنهج

الصحيح في ذلك ،وحتى ال يحصل أي اضطراب في تعليم الصغار.

 -6الحديث السادس :أ -نص الحديث :قال ابن ماجهَ :ح َّدثََنا َعلِ ُّي ْب ُن
يل،
اقَ ،ع ِن ْاأل َْرقَِم ْب ِن ُشَرْحبِ َ
ُم َح َّمٍدَ ،ح َّدثََنا َو ِكيعٌَ ،ع ْن إِ ْسَرائِ َ
يلَ ،ع ْن أَبِي إِ ْس َح َ
ات ِف ِ
ض رسو ُل ِ
َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ان ِفي
َّاس قَ َ
ض ُه الَِّذي َم َ
يه َك َ
اهلل َ مَر َ
ال" :لَ َّما َم ِر َ َ ُ
ول ِ
اهلل َن ْد ُعو لَ َك أ ََبا
س َ
ش َة ،فَقَ َ
الْ :اد ُعوا ِلي َعلِيًّا قَالَ ْت َع ِائ َ
َب ْي ِت َع ِائ َ
ش ُةَ :يا َر ُ
ول ِ
الْ :اد ُعوهُ.
اهللَ ،ن ْد ُعو لَ َك ُع َمَر؟ قَ َ
س َ
َب ْك ٍر؟ قَ َ
ص ُةَ :يا َر ُ
الْ :اد ُعوهُ .قَالَ ْت َح ْف َ
ض ِل :يا رس َ ِ
اجتَ َم ُعوا َرفَ َع
َّاس؟ قَ َ
الَ :ن َع ْمَ .فلَ َّما ْ
ول اهللَ ،ن ْد ُعو لَ َك ا ْل َعب َ
قَالَ ْت أ ُُّم ا ْلفَ ْ َ َ ُ
ول ِ
ِ
س ِ
اهلل  ،ثَُّم
ت ،فَقَ َ
س َك َ
وموا َع ْن َر ُ
ْس ُه فَ َنظََر فَ َ
سو ُل اهلل َ أر َ
َر ُ
ال ُع َمُر :قُ ُ
ص ِّل ِب َّ
الن ِ
اس  "...الحديث،
اء ِبََل ل ُي ْؤِذ ُن ُه ِب َّ
الصََل ِةَ ،فقَ َ
الُ :مُروا أ ََبا َب ْك ٍر َف ْل ُي َ
َج َ
وفيه أن أَبا َب ْك ٍر كان َيأْتَ ُّم ِبا َّلنِب ِّي َ ،و َّ
ال ْاب ُن
ون ِبأَِبي َب ْك ٍر .قَ َ
اس َيأْتَ ُّم َ
الن ُ

ِ ِ ِ
َعب ٍ
ان َبلَ َغ أ َُبو َب ْك ٍر"(.)1
اء ِة ِم ْن َح ْي ُ
َّاس :فَأ َ
ث َك َ
سو ُل اهلل  م َن ا ْلقَر َ
َخ َذ َر ُ

( ) 1أخرجه ابن ماجه في سننه :كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء في صالة رسول
عليا" ،وصحح
اهلل  في مرضه ،حديث ،1235 :وصححه األلباني سوى عبارة" :ادعوا ً
إسناده بشار ،ينظر :سنن ابن ماجه؛ تح :بشار ،397/2 ،هامش ،1235 :وصحح شعيب
األرنؤوط بعض متنه ،ينظر :سنن ابن ماجه؛ تح :شعيب األرنؤوط ،293-292/2 ،وأحمد

في المسند ،357/5 ،ح ،3355 :وصحح إسناده شعيب األرنؤوط.
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بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :أخرجه ابن ماجه بسنده هذا في

موضع واحد ،وأخرجه أحمد من الطريق نفسها ،وحسنه األلباني دون ذكر

علي ،وصحح إسناده بشار عواد معروف في تحقيقه لسنن ابن ماجه،

أيضا شعيب األرنؤوط في تحقيقه على المسند ،أما في تحقيقه
وصحح إسناده ً
للسنن فضعفه ،وصحح ما يتعلق بأمر النبي  أبا بكر بالصالة بالناس،
ويبدو لي أن ذكر علي بن أبي طالب  أُد ِخل من طرف بعض الرواة الذي
يحومون على معنى أسبقية علي إلى خالفة رسول اهلل  ممن يتشيعون،

وهو معنى لم ينتبه له بعض المحققين ممن خرجوا هذا الحديث وصححوه.

وفي الحديث إشارة إلى أهمية المحافظة على الجماعة ،وأن اإلمام
أولى بإقامتها ،وامامة الصلوات بالناس ،قال ابن بطال" :والمراد بهذا

الحديث الحض على شهود الجماعة والمحافظة عليها"؛ فإن النبي  لما
وجد خفة في نفسه مع شدة مرضه ،وعدم قدرته على الوقوف ،وقد صلى -

جالسا ،لذا يجوز األخذ بالشدة لمن جازت له
عليه الصالة السالم-
ً
الرخصة؛ ألن الرسول كان له أن يتخلف عن الجماعة لعذر المرض ،فلما
تحامل على نفسه وخرج بين رجلين ،علمنا ذلك( ،)1وهذا كله يدل على

فضل الجماعة ،وحرص المسلم على وحدة الصف ،وأن يكون من جماعة
وخصوصا ،أنه جار للمسجد ،وأراد عليه الصالة والسالم أن
المسلمين،
ً
يكون آخر عهده بالمسلمين الصالة بهم ومعهم ،وقد فعل ،وقد قال اهلل عز
( )1ينظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال.290-289/2 ،
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َِّ
ون
ون َربَّهُم بِاْل َغ َد ِاة َواْل َع ِش ِّي ُي ِر ُ
يد َ
ين َي ْد ُع َ
اصبِ ْر َن ْف َس َك َم َع الذ َ
وجل لهَ  :و ْ
َو ْجهَهُ ،)1(وقد حرص عليه السالم على تبليغ عدد من األحاديث والمعاني

تسليما.
مبينا لهم أنه قريب األجل ،اللهم صل عليه وعلى آله وسلم
للصحابة ً
ً

وفيه إشارة إلى أحقية أبي بكر  بالخالفة وامامة المسلمين؛ فقد

اجتمعت فيه الكثير من الفضائل ،وأحسن من رأيته وقف عند معنى الخالفة

في هذا النص ابن عبد البر؛ فقد قال" :لما قال رسول اهلل  مروا أبا بكر
يصلي بالناس في مرضه الذي توفي فيه ،واستخلفه على الصالة وهي عظم

الدين ،وكانت إليه ال يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته  ،فلما مرض
استخلف عليها أبا بكر والصحابة متوافرون ،منهم :علي ،وعمر ،وعثمان
رضي اهلل عنهم؛ استدل المسلمون بذلك على فضل أبي بكر وعلى أنه أحق

بالخالفة بعد"( ،)2فمن ارتضاه النبي  ليؤمهم في صالتهم وهي أعظم

الدين ،أحرى بأن يرضاه المسلمون لواليتهم ،وادارة سياستهم العامة ،وخدمة
مصالحهم.

ان
 -7الحديث السابع -أ -نص الحديث :قال أحمد قالَ :ح َّدثََنا ُعثْ َم ُ
ال عب ُد ِ
اهلل َو َس ِم ْعتُهُ أ ََنا ِم ْنهَُ ،ح َّدثََنا َج ِر ٌيرَ ،ع ْن لَْي ِث ْب ِن أَبِي
ْب ُن ُم َح َّمٍد ،قَ َ َ ْ
ُسلَ ْيٍمَ ،ع ْن َع ْبِد اْل َملِ ِك ْب ِن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن َس ِع ِيد ْب ِن ُج َب ْي ٍرَ ،ع ِن ْاب ِن َعب ٍ
ال:
َّاس قَ َ
( )1الكهف.28 ،

( )2التمهيد ،125/22 ،وينظر :شرح صحيح البخاري ،البن بطال ،300/2 ،ففيه تأكيد لهذا
المعنى ،وشرح العيني ،189/5 ،وفتح الباري.153/2 ،
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ول ِ
اهلل َ يقُو ُل:
ت َر ُس َ
َس ِم ْع ُ
ات
َوُي ْؤتَى ِبأَق َْو ٍام فَ ُي ْؤ َخ ُذ ِب ِه ْم َذ َ
َعقَا ِب ِه ْم"(.)1
َي ْرتَد َ
ُّون َعلَى أ ْ

"أََنا فَ َرطُ ُك ْم َعلَى ا ْل َح ْو ِ
ض ،فَ َم ْن َو َرَد أَ ْفلَ َح،
الشم ِ
ب فَ ُيقَا ُلَ :ما َازلُوا َب ْع َد َك
َي َر ِّ
ال ،فَأَقُو ُل أ ْ
ِّ َ

بـ -تخريج الحديث والتعليق عليه :رواه أحمد في المسند بهذا السند
واللفظ ،وانفرد بإخراجه من بين التسعة ،وضعف إسناده شعيب األرنؤوط،

وصحح الحديث لوروده من طرق أخرى ،وهو ضعيف السند ألن فيه ليث

بن أبي ُسليم( ،)2ويشهد له حديث ْاب ِن َعب ٍ
َّاس المتفق عليه -وقد سبق -أنه
ب ،فَقَ َ ِ
ام ِف َينا َّ
ون ُحفَاةً ُع َراةً"...
قَ َ
النبِ ُّي َ ي ْخطُ ُ
ور َ
ال" :إَّن ُك ْم َم ْح ُش ُ
ال :قَ َ

الحديث ،إال أنه ليس فيه ذكر الحوض ،وقد سبق تخريجه ،وأحاديث

الحوض صحيحة مشهورة.
والحديث أصل في التحذير من تبديل الدين ،والتراجع عن االستقامة

في الدين ،واثبات الحوض الذي يرده المؤمنون على رسول اهلل  ،ومن
أحسن األحاديث الواردة في إثبات الحوض ،حديث مالك بسنده عن أبي
( )1أخرجه أحمد في :المسند ،168/4 ،ح ،2327 :وضعف إسناده شعيب األرنؤوط ،ثم
صحح الحديث لوروده من طرق أخرى صحيحة.

( )2هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي موالهم ،أبو بكر الكوفي ،روى عن طاوس ومجاهد

وعطاء وعكرمة ،وغيرهم ،وروى عنه :الثوري ،والحسن بن صالح ،وشعبة بن الحجاج،

وغيرهم .تنظر ترجمته في :التاريخ الكبير ،151/1 ،والجرح والتعديل ،177/7 ،وما

بعدها ،والكامل في ضعفاء الرجال ،87/6 ،وتهذيب الكمال ،279/24 ،وما بعدها،
وتهذيب التهذيب.418-417/8 ،
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ول ِ
اهلل ،أَلَ ْسَنا
ت إِ ْخ َو َانَنا ،فَقَالُواَ :يا َر ُس َ
ت أَِّني قَ ْد َأرَْي ُ
هريرة  ،وفيه"َ :وِد ْد ُ
َِّ
ين لَ ْم َيأْتُوا َب ْع ُدَ ،وأََنا فََرطُهُ ْم َعلَى
بِِإ ْخ َوانِ َك؟ قَ َ
َص َحابِيَ ،وِا ْخ َو ُانَنا الذ َ
الَ :ب ْل أ َْنتُ ْم أ ْ
اْل َح ْو ِ
ض"( ،)1وهو حديث أثبت فيه النبي  األخوة للمؤمنين الذين لم يروه،
ومما يجازون به أنهم يردون عليه الحوض ،فهل يرغب أحد المسلمين اليوم

عن أخوة رسول اهلل  ،وكل مؤمن يتمنى رؤيته؛ بل مرافقته في الجنة؟! ال
يرغب عن ذلك إال فاقد لصوابه ،واهلل تعالى الموفق إلى الصواب.
الخاتمة:

في ختام هذا البحث أود أن أسجل أهم ما توصلت إليه والحظته من

خالل سماعات ابن عباس ومشاهداته ألفعال النبي  فيما يلي:

 -اتضح لي من خالل النصوص الحديثية أنه كان البن عباس 

أفعاال ،في حل وترحاله ،والشك أنه
اهتمام خاص بحياة النبي  ،أقو ًاال و ً
سمع الكثير من األحاديث ،من النبي  ،وبعد وفاة النبي  ،حرص

شديدا على األخذ عن الصحابة الكبار ،حيث سمع منهم ج ّل ما رواه
حرصا
ً
ً
كبيرا.
عالما ً
من نصوص ،وهو ما جعل منه ً
 -اتصف ابن عباس بالجدية العالية في الطلب ،وحسن السؤال ،وقوة

الذاكرة ،وتقييد العلم ،مما جعله يتقدم على أقرانه ،ويتفوق عليهم بكثير،
( )1أخرجه مالك في الموطأ ،كتاب :الطهارة ،باب :جامع الوضوء ،ح ،58 :ومسلم في
صحيحه ،كتاب :الطهارة ،باب :استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ،ح،249 :

وغيرهما.
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باإلضافة إلى صفة التواضع في العلم ،والمبادرة إلى توجيه طالب العلم إلى

األخذ عن الصحابة غيره ،وهذا أهم ما يستفيده طالب العلم من قراءة سيرة

هذا الصحابي الجليل.

 -تنوعت أحاديث ابن عباس التي سمعها أو شهد وقوعها؛ ففيها

أحاديث في العبادة ،وفيها ما يتعلق بالحالل والحرام ،وفيها ما يتعلق بالوعظ
والتوجيهات النبوية ،وفيها ما ظهر فيه رأي ابن عباس مثل حديث الرزية،

وحرصه على االقتداء بالنبي  ،وتوجيه الناس إلى ما سمعه ورآه ،حتى إنه

ضبط آخر مجلس جلس فيه النبي  حين مرضه ،وكلها يظهر فيها ضبط

ابن عباس  تفاصيل أفعال النبي  مما يدل على قوة ذاكرة هذا

الصحابي الجليل.

 -ما ذكرته من أحاديث تعد نماذج لما سمعه هذا الصحابي الجليل

من النبي  أو شهده من وقائع ،وما زالت هناك أحاديث أخرى لها الصفة
نفسها في الصحيحين ،والسنن األربعة ،والمسند ،وغيرها من كتب السنة

رواية ،وهو ما يحتاج إلى جمع مفصل واستقراء تام ،إذ ال يمكن في هذه

العجالة جمع كل ما سمعه ،أو شهده من هذه الكتب.

 -في الواقع ،وبالنظر إلى ما رواه ابن عباس  من األحاديث

النبوية ،سواء سمعها من النبي  ،أو رواها عن الصحابة الكرام الذين
حرص على جمع السنة منهم؛ فإن هذه األحاديث تحتاج إلى دراسة وافية
من حيث طرقها ،وألفاظها ،وموضوعاتها ،ومقارنتها مع باقي روايات
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الصحابة اآلخرين ،المكثرين منهم والمقلين ،حتى نصل إلى ما صح منها،
وما اختلقه بعضهم من أجل الترويج لبعض األهواء بدون حجة ،وقد حذر

الباحث من الوضع على ابن عباس ،ومما وضع عليه حديث بيعة الغدير
الذي لم يصح بحال.

 في هذه األحاديث مجال خصب للمربين ،والفقهاء ،والمحدثين،وغيرهم ،قصد استنباط المعاني واألحكام ،والتوجيهات التربوية واآلداب،

وكيفية تربية األطفال؛ فإن ابن عباس عاش مع النبي  فترة طفولته فقط،

وتوفي عنه النبي  وهو طفل ،فلو أخذ أحد المتخصصين في التربية أو
مثال المادة العلمية الموجودة في تلك األحاديث المناسبة لتخصصه؛
الدعوة ً
الستخرج منها ما تستفيد منه األجيال المقبلة.

أنموذجا للطفل الذي استقى مبادئ العقيدة السمحة،
 يظل ابن عباسً
وتعلم أحكام العبادة ،وتعلم على يدي معلمه األول ،وطبق ذلك ،وأقام الليل،

وحج البيت الحرام ،وشهد الجمعات والجماعات ،وسجل في ذاكرته أهم

األحاديث التي طبعت آخر حياة النبي  ،بتفاصيل دقيقة ،وفي كل ذلك

مواقف يرويها ،ويبين موقفه من بعضها.

قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم برواية حفص.

 األحاديث المختارة للضياء المقدسي ،للحافظ أبو عبد اهلل محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي المشهور بالضياء المقدسي؛ تحقيق:
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عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش ،مكة المكرمة :مكتبة النهضة الحديثة،

ط1410 ،1 :هـ.

 االستيعاب في معرفة األصحاب ،ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل ،ابنعبدالبر القرطبي؛ تحقيق :علي محمد البجاوي ،بيروت :دار الجيل ،ط،1 :
1412هـ1992 -م.

 أسد الغابة ،ألبي الحسن عز الدين ،ابن األثير؛ تحقيق :علي محمدمعوض وآخر ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1 :هـ1994 ،م.

 اإلصابة في تمييز الصحابة ،ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بنأحمد ،ابن حجر العسقالني؛ تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،وآخر،

بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1 :هـ.

 التاريخ الكبير ،لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق :السيد هاشم الندوي،دار الفكر -بيروت ،د.ت.

 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ،لعبد الرحمن جالل الدينالسيوطي؛ تحقيق :طارق بن عوض اهلل ابن محمد ،الرياض :دار

العاصمة ،ط1424 ،1 :هـ2003 -م.

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :ألبي عمر يوسف بن عبداهلل بن عبد البر النمري؛ تحقيق :مصطفى ابن أحمد العلوي ،ومحمد عبد

الكبير البكري ،الرباط :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 ،هـ.

 تهذيب التهذيب ،ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ،بيروت :دارالفكر ،ط1404 ،1 :هـ– 1984م.
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 تهذيب الكمال ،ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي؛تحقيق :بشار عواد معروف ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،1 :

1400هـ– 1980م.

 الجامع الصحيح ،لمحمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي؛تحقيق :مصطفى ديب البغا ،بيروت :دار ابن كثير ،اليمامة ،ط،3 :
1407هـ– 1987م.

 الجامع الصحيح ،لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د .ت.

 الجامع الصحيح ،لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي؛ تحقيقأحمد محمد شاكر وآخرون ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د .ت.

 الجرح والتعديل ،لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي ،بيروت :دارإحياء التراث العربي ،ط1271 ،1 :هـ1952 -م.

 سنن أبي داود ،لسليمان بن األشعث ،أبو داود السجستاني األزدي؛تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،بيروت :دار الفكر ،د.ت.

 سنن ابن ماجه القزويني؛ تحقيق :مشهور حسن آل سلمان ،الرياض:مكتبة المعارف ،ط ،1 :د.ت.

 سنن ابن ماجه القزويني؛ تحقيق :بشار عواد معروف ،بيروت :دارالجيل ،ط1418 ،1 :هـ1998-م.

 سنن ابن ماجه القزويني؛ تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،دمشق :دارالرسالة العالمية ،ط1431 ،2 :هـ2010 -م.
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 سنن النسائي ،ألحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ،حكم علىأحاديثه محمد ناصر الدين األلباني ،واعتنى به :مشهور بن حسن آل

سلمان ،الرياض :مكتبة المعارف ،ط1417 ،1 :هـ.

 السنن الكبرى ،ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،الهند ،حيدرآباد :مجلس دائرة المعارف النظامية ،ط1344 ،1 :هـ.

 شرح صحيح البخارى ،البن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف القرطبي؛تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،الرياض :مكتبة الرشد ،ط،2 :

1423هـ 2003 -م.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضلالعسقالني الشافعي ،بيروت :دار المعرفة1379 ،هــ.

 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ،لشمس الدين السخاوي؛ تحقيق :عبد الكريمبن عبد اهلل الخضير وآخر ،الرياض :دار المنهاج ،ط1426 ،1 :هـ.

 الكامل في ضعفاء الرجال ،لعبداهلل بن عدي بن عبداهلل بن محمد أبوأحمد الجرجاني؛ تحقيق :يحيى مختار غزاوي ،بيروت :دار الفكر ،ط:
1409 ،3هـ1988 -م.

 المستدرك على الصحيحين ،لمحمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكمالنيسابوري؛ تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب

العلمية ،ط1411 ،1 :هـ 1990 -م.

 المسند ،ألحمد بن حنبل؛ تحقيق :شعيب األرنؤوط وآخرين ،بيروت:مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2 :هـ1999 -م.
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 المعجم األوسط ،ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق :طارقبن عوض اهلل بن محمد وآخر ،القاهرة :دار الحرمين1415 ،هـ.

 المعجم الكبير ،ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق حمدي بنعبدالمجيد السلفي ،الموصل :مكتبة الزهراء1404 ،هـ 1983 -م.

 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ألبي العباس أحمد بن عمرالقرطبي؛ تحقيق :محيي الدين ديب مستو ،وآخرون ،دمشق-بيروت:
دار ابن كثير ،ودار الكلم الطيب ،ط1417 ،1 :هـ1996 ،م.

 المنهاج شرح النووي على صحيح مسلم ،ألبي زكريا يحيى النووي،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط ،2 :د.ت.

 الموطأ ،لمالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي ،تحقيق :محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي – مصر ،د.ت.
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مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري
د .إبراهيم عبد هللا سلطان
كلية اآلداب  -الخمس

المقدمة:

للعقيدة اإلسالمية أسماء عند أهل السنة ،تُرِادفُها ،وتَ ُّ
دل عليها ،منها:
الفقه األكبر ،والسَُّّنة ،واإليما والشريعة ،والتوحيد ،وأصول ِّ
الدي  ،وتعد
تسمية العلم الذي يتناول المسائل العقدية باسم :علم العقيدة تسمية متأخرة

نسبيا ،اشتهرت مع بداية القر الخامس الهجري ،ذلك أ م الكتب التي

وصلتنا مسماة بالعقيدة:

 -1كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لِ اَّللَ َِكائيِ
(ت418ه).

 -2كتاب االعتقاد للبيهقي (ت 458ه).

 -3كتاب االعتقاد الب أبي َي ْعلَى (ت526 :ه).
غير أ هناك م يطلق على علم العقيدة تسميات أخرى منها :علم

الكالم ،والفلسفة اإلسالمية ،وهي تسميات يرى بعض المختصي أنها غير
شرعية ،ولهذا فإ

مشكلة البحث تتناول مسألة تسمية العقيدة بأسماء

شرعية ،وأسماء غير شرعية ،ويمك

األسئلة اآلتية:

صياغة إشكالية البحث م

 -1ما األسماء الشرعية للعقيدة اإلسالمية؟

خالل

 -2ما األسماء غير الشرعية التي تطلق على العقيدة اإلسالمية؟
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 -3كيف يمك معالجة المشكل في إطار علمي إقناعي؟

أهداف البحث:

يهدف البحث طبقا إلشكاليته إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 -1بيا األسماء الشرعية للعقيدة اإلسالمية.

 -2بيا األسماء غير الشرعية التي تطلق على العقيدة اإلسالمية.
 -3بيا كيفية معالجة المشكل في إطار علمي إقناعي.

أهمية البحث:

تكم أهمية هذا البحث في معالجة إشكالية تتعلق بأسماء المعتقد،

وبيا الشرعي منها وغير الشرعي وفق الكتاب والسنة ،ورأي صالح سلف

األمة ،وضرورة استعمال المفاهيم الصحيحة ،ومعالجة الخالفات بي

المسلمي أنفسهم ،في إطاري إقناعي ،بالنظر إلى ما وصلت إليه االتجاهات
اإلسالمية م

تشرذم ،حتى صاروا يكفرو بعضهم بعضا ،أو يفسقونهم

ويبدعونهم ،تاركي لغيرهم حرية العمل في كثير م بقاع العالم اإلسالمي.
منهج البحث:

تم استخدام المننه االسنتقرائي ،من خنالل د ارسنة تسنميات العقيندة بغينة

الكشننف ع ن الشننرعي وغيننر الشننرعي منهننا عبننر التنناري  ،كمننا اسننتخدم منننه

التحليل ن ني ،وهن ننو البحن ننث ع ن ن المعلومن ننات الموجن ننودة الدقيقن ننة داخن ننل التسن ننمية
والتفسن ننير الن نندقيق للمفن نناهيم التن نني يحتويهن ننا االسن ننم ،والتعبين ننر عنهن ننا بوضن ننوح
وموضوعية وشمولية ودقة.
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هيكلية البحث:

يتكو البحث بعد المقدمة م مبحثي  ،وخاتمة.

فالمقدمة :تتضم إشكالية البحث ،وأهدافه ،وأهميته ،ومنه الدراسة،
وهيكلية البحث.

المبحث اللو ::يتناول األسماء الشرعية للعقيدة اإلسالمية.
المبحث الثاني :يتناول األسماء غير الشرعية لها.

الخاتمة :تتناول نتائ البحث.

المبحث اللو ::السماء الشرعية للعقيدة اإلسالمية

كانت الكتب التي تتكلم على علم العقيدة قبل بداية القر الخامس
الهجري تسمي العقيدة بمسميات متعددة على النحو اآلتي:
ألوال -الفقه الكبر:
م

تسميات العقيدة اإلسالمية :الفقه األكبر؛ وسمي أكبر؛ لكونه

يتناول القواعد التي ينطلق منها الدي ؛ ولتعلقه بأعظم معلوم ،وهو الباري -
جل ذكره -والفقه األكبر يقابله الفقه األصغر ،وهو فقه األحكام العملية؛

فالفقه األكبر يتعلق باالعتقاد ،والتوحيد ،الذي ال مجال فيه لالجتهاد ،أما
الفقه األصغر؛ أي :فقه الفروع فيتعلق بالشرائع واألحكام م صالة ،وزكاة،
وصيام ،وح  ...التي يمك فيها االجتهاد ،وأول م استعمل هذا االسم
()1

اإلمام أبو حنيفة النعما (ت 150ه)

فقد شاع وانتشر أ لإلمام أبي

 -1ينظر :الصادق الغرياني ،العقيدة اإلسالمية ،ص.10
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حنيفة كتابا في العقيدة سماه :الفقه األكبر ،وقد نسبه إليه بعض األجالء م

العلماء منهم :شي اإلسالم اب تيمية (ت 728ه) في كتابه :درء تعارض

العقل والنقل؛ حيث يقول« :وقال أبو حنيفة في كتاب الفقه األكبر -

المعروف المشهور عند أصحابه -الذي رووه باإلسناد ع

أبي مطيع،

الحكم ب عبد اهلل البلخي؛ قال ،قال :أبو حنيفة عم قال :ال أعرف ربي

الر ْح َم ُ َعلَى
في السماء ،أم في األرض؟ فقال :قد كفر؛ أل اهلل يقولَّ ﴿ :
اْل َع ْر ِ
استَ َوى ﴾[طه .]5 :وعرشه فوق سبع سماوات ،قال أبو مطيع :قلت
ش ْ

فإ قال :إنه على العرش ولكنه يقول :ال أدري العرش في السماء ،أم في
األرض؟ قال هو كافر؛ ألنه أنكر أ يكو في السماء؛ ألنه تعالى في

أعلى عليي  ،وأنه ُيدعى م أعلى ،ال م أسفل ،وفي لفظ قال :سألت أبا
حنيفة عم قال :ال أعرف ربي في السماء ،أو في األرض؟ قال :قد كفر؛
الر ْح َم ُ َعلَى اْل َع ْر ِ
استَ َوى ﴾[طه .]5 :وعرشه فوق سبع
أل اهلل يقولَّ ﴿ :
ش ْ
سموات ،قال فإنه يقول :على العرش استوى ،ولكنه ال يدري العرش في

األرض أم في السماء؟ قال :إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر»(.)1

فاب تيمية يذكر في هذا النص أ كتاب :الفقه األكبر معروف مشهور

عند أصحاب أبي حنيفة ،وأنهم رووه باإلسناد ع أبي مطيع الحكم ب عبد

اهلل البلخي (ت 199ه).

 -1درء تعارض العقل والنقل ،أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول.263/6 ،
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ويقول بدر الدي

ب جماعة (ت 733ه)« :فبعد أ كتب التابعي

الجليل اإلمام أبو حنيفة -رحمه اهلل تعالى -الفقه األكبر -الذي ال يزيد على

ست صفحات م أصول مسائل االعتقاد -رأينا بعد ذلك م توسع فيه -

تبعا للحاجة -فشرح الموجود وأضاف ما يراه م البحوث والموضوعات التي

لها عالقة بعلم التوحيد»(. )1

كما نسب كتاب الفقه األكبر إلى اإلمام أبي حنيفة اب

القيم (ت

751ه) حيث يقول« :وقال أبو حنيفة -رحمه اهلل :-الفقه األكبر في الدي

خير م الفقه في العلم ،وأل يتفقه الرجل كيف يعبد ربه -سبحانه -خير
م أ يجمع العلم الكثير .قال أبو مطيع قلت :فأخبرني ع أفضل الفقه،

قال :يتعلم الرجل اإليما  ،والشرائع والسن  ،والحدود ،واختالف األئمة،
وذكر مسائل في اإليما  ،ثم ذكر مسائل في القدر»(.)2

كما نسبه إليه أيضا اب أبي العز الحنفي (ت 792هن) في شرح
َما َب ْع ُد ،فَِإنَّهُ لَ َّما َكا َ ِعْلم أُص ِ
الدي ِ
ول ِّ
العقيدة الطحاوية؛ حيث يقول « :أ َّ
ُ ُ
ف اْل ِعْلِم بِ َشر ِ
ف اْلم ْعلُ ِ
ف اْل ُعلُ ِ
ومَ ،و ُه َو اْل ِف ْقهُ ْاألَ ْك َب ُر بِ ِّ
الن ْس َب ِة إِلَى
وم؛ إِ ْذ َش َر ُ
أَ ْش َر َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ام أَُبو َحنيفَةَ -رحمه اهلل تعالىَ -ما قَالَهَُ ،و َج َم َعهُ
ف ْقه اْلفُُروِعَ ،ولهَ َذا َس َّمى ْاإل َم ُ
ِ
ق ِم ْ أُص ِ
ِفي أ َْوَار ٍ
ول ِّ
اج ٍة،
اجةُ اْل ِع َب ِاد إِلَ ْي ِه فَ ْو َ
ق ُك ِّل َح َ
الدي ِ "اْلف ْقهَ ْاألَ ْك َب َر" َو َح َ
ُ
ِ
ق ُك ِّل ضر ٍ ِ
ِ ِ
يمَ ،وَال
ورتُهُ ْم ِإلَ ْي ِه فَ ْو َ
َو َ
َُ َ
ض ُر َ
ورة؛ ألََّنهُ َال َح َياةَ لْل ُقلُوبَ ،وَال َنع َ
اطرها بِأَسمائِ ِه ،و ِ
ِ
صفَاتِ ِه،
ف َربَّهَاَ ،و َم ْعُب َ
طُ َمأْنِ َينةَ ،إِ َّال بِأَ ْ تَ ْع ِر َ
ود َهاَ ،وفَ َ َ
َْ
َ
 -1إيضاح الدليل في قطع حج أهل التعطيل.8/1 ،
 -2اجتماع الجيوش اإلسالمية.2/5 ،
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ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َح َّ ِ
يما ُيقَِّرُبهَا
َوأَ ْف َعالهَ ،وَي ُكو َم َع َذل َك ُكلِّه أ َ
ب إلَ ْيهَا م َّما س َواهَُ ،وَي ُكو َس ْعُيهَا ف َ
إِلَ ْي ِه ُدو َ َغ ْي ِرِه ِم ْ سائِ ِر َخْل ِق ِه .و ِم َ اْلم َح ِ
ال أَ ْ تَ ْستَِق َّل اْل ُعقُو ُل بِ َم ْع ِرفَ ِة َذلِ َك
َ
ُ
َ
اك ِه علَى التَّ ْف ِ
ِ
صِ
ت َر ْح َمةُ اْل َع ِز ِ
الر ُس َل بِ ِه
ث ُّ
يز َّ
الرِح ِيم أَ ْ َب َع َ
ضْ
يل؛ فَا ْقتَ َ
َوِا ْد َر َ
ِ ِ
َج َابهُ ْم ُم َب ِّش ِري َ َ ،ولِ َم ْ َخالَفَهُ ْم ُم ْنِذ ِري َ َ ،و َج َع َل
ُم َعِّرِفي َ َ ،وِالَ ْيه َداعي َ َولِ َم ْ أ َ
ود –س ْبح َانه -بِأَسمائِ ِه و ِ
ِ
ِ
صفَاتِ ِه
اح َد ْع َوتِ ِه ْمَ ،وُزْب َدةَ ِر َسالَت ِه ْمَ ،م ْع ِرفَةَ اْل َم ْعُب ِ ُ َ ُ
م ْفتَ َ
َْ َ
وأَ ْفعالِ ِه؛ إِ ْذ علَى هِذ ِه اْلمع ِرفَ ِة تُْب َنى م َ ِ
ب ال ِّر َسالَ ِة ُكلِّهَا ِم ْ أ ََّولِهَا إِلَى
َ
طال ُ
َ
َْ
َ َ
َ
()1
ِ
آخ ِرَها»  .ويقول أيضا مشي ار إلى أخذ اإلمام أبي جعفر الطحاوي عقيدته
ع السلف ،وع أبي حنيفة وصاحبيه« :فأخبر -رحمه اهللَ -ع َّما َكا َ
ف ،وَن َق َل َع ِ ِْ
اإل َم ِام أَبِي َحنِيفَةَ ُّ
الن ْع َما ِ ْب ِ ثَابِ ٍت اْل ُكوِف ِّي،
َعلَ ْي ِه َّ
السلَ ُ َ
ِ ِ
و ِ ِ
ص ِاريَِّ ،و ُم َح َّمِد ْب ِ
يم اْل ِح ْم َي ِر ِّ
وس َ
ف َي ْعقُ َ
ي ْاأل َْن َ
صاح َب ْيه أَبِي ُي ُ
َ َ
وب ْب ِ إ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الش ْي َبان ِّي -رضي اللهُ َع ْنهم -ما َك ُانوا َي ْعتَق ُدو َ م ْ أُص ِ
اْل َح َس ِ َّ
ول ِّ
الدي ِ ،
ُ
ُْ َ
َ َ
َوَيِد ُينو َ بِ ِه َر َّ
ب اْل َعالَ ِمي َ »(.)2
وقال مثبتا كتاب الفقه األكبر ألبي حنيفة« :فَ ِم ْ َك َالِم أَبِي َحنِيفَةَ -
َرِح َمهُ اللَّهُِ -في اْل ِف ْق ِه ْاألَ ْك َب ِرَ :ال ُي ْشبِهُ َش ْيئا ِم ْ َخْل ِق ِه ،وال يشبهه شيء م
صفَ ِ
ف ِ
ال بع َد َذلِ َك :و ِ
ات اْل َم ْخلُوِقي َ َي ْعلَ ُم َال
صفَاتُهُ ُكلُّهَا ِخ َال ُ
خلقه .ثَُّم قَ َ َ ْ
َ
َك ِعْل ِم َناَ ،وَي ْقِد ُر َال َكقُ ْد َرتَِناَ ،وَي َرى َال َك ُرْؤَيتَِناْ .انتَهَى»(.)3
 -1تح :عبد اهلل ب عبد المحس التركي ،وشعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ص .124-123
 -2شرح العقيدة الطحاوية ص .130
 -3شرح العقيدة الطحاوية .194
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غير أنه رغم نسبة علماء أجالء كبار مثل اب تيمية ،وبدر الدي ب

جماعة ،واب القيم ،واب أبي العز لكتاب الفقه األكبر لإلمام أبي حنيفة فإ

هناك م َّ
يدعو أ نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة ال تصح م حيث إسناده،
األمر الذي يفرض علينا تحرير المسألة وبيا نسبة الكتاب إليه م عدمها.
وفي هذا السياق يمك

االستفادة م

بحث ممتاز للشي

محمد ب

عبد

الرحم الخميس في كتابه :أصول الدي عند اإلمام أبي حنيفة كتاب الفقه

األكبر المنسوب إليه ،فذكر أ م المؤلفات التي تنسب إلى أبي حنيفة:
 -1الفقه األكبر برواية حماد ب أبي حنيفة (ت 176ه).

 -2الفقه األكبر برواية أبي مطيع البلخي (ت 199ه) ،ويسمى بالفقه

األبسط(.)1

ثم تناول كتاب الفقه األكبر برواية حماد ب أبي حنيفة فقال« :وهي

رسالة تشتمل على أصول الدي كمسائل الصفات ،واإليما  ،والقدر ،والنبوة،

والمعاد ،بعبارة سهلة وجيزة ،م غير أدلة تفصيلية إال في موضعي :
َّ َّ
وسى
﴿و َكل َم اللهُ ُم َ
األول :في صفة الكالم؛ حيث استدل بقوله تعالىَ :
تَ ْكلِيما﴾[سورة النساء ،اآلية.]164 :

والثاني :في بيا أ صفاته ليست مثل صفات المخلوقي ؛ فاستدل
َّميع اْلب ِ
ِ
ِ ِِ
ص ُير﴾[سورة الشورى ،اآلية:
بقوله تعالى﴿ :لَ ْي َس َكم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو الس ُ َ
.)2(»]11
 -1أصول الدي عند اإلمام أبي حنيفة.115/1 ،
 -2المصدر السابق .115/1

-395-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم بي

الشي

محمد الخميس أ

هذه الرسالة نالت شهرة واسعة،

فتصدى لشرحها غير واحد م أهل العلم ،حتى بلغ عدد شروحها خمسة

عشر شرحا( .)1ال زال كثير منها مخطوطا ،ما عدا شرحي علي القاري
والمغنيساوي؛ فهما مطبوعا ( .)2ثم تحدث الخميس عم ذكر هذا المؤلف
م المصنفي  ،فذكر منهم:

 -1اب النديم في الفهرست(.)3

 -2البغدادي في الفرق بي الفرق( ،)4وأصول الدي (.)5

 -3أبو المظفر اإلسفراييني في كتاب التبصير في الدي (.)6
 -4أبو اليسر محمد البرذوي في كتاب أصول الدي (.)7

 -5عالء الدي البخاري في كشف األسرار شرح أصول البزدوي.
 -6اب تيمية في مجموع الفتاوى(.)8

 -7اب القيم في اجتماع الجيوش اإلسالمية(.)1
 -1ينظر أسماء هذه الشروح في كشف الظنو لحاجي خليفة  ،1287/2وشرح اإلحياء للزبيدي
 ،3/2وتاري األدب العربي لبروكلما 237/3؛ وتاري التراث العربي لفؤاد سزكي .31/2

 -2ينظر أصول الدي عند اإلمام أبي حنيفة.115/1 ،
 -3ص.256

 -4ص.220
 -5ص.308

 -6ص.114-113
.8 ،7/1 -7
.46/5 -8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -8الذهبي في المشتبه(.)2

 -9اب أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية(.)3

 -10إسماعيل البغدادي في هدية العارفي (.)4
 -11الحاجي خليفة في كشف الظنو (.)5

 -12محمود شكري األلوسي في غاية األماني(.)6
ثم ذكر لنا الخميس معلومة مهمة تؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أبي

وقفت على إسناد هذا المؤلف في نسخة خطية محفوظة
حنيفة ،فقالُ « :
ضم المجموعة رقم ( )234بمكتبة شي اإلسالم عارف حكمت بالمدينة
المنورة ،وهي م رواية نصر ب يحيى ،ع اب مقاتل ،ع عصام ب

يوسف ،ع حماد ب أبي حنيفة ،ع أبيه»(.)7

ثم عرف برواة هذه الرسالة بطريقة ممتازة ال يتسع المقام لذكرها(:)8

وم جهة أخرى يبي الشي محمد الخميس أ مم تكلم في نسبة

الكتب المنسوبة إلى اإلمام أبي حنيفة م الكتّاب المعاصري األلماني كارل
 -1ص.138

.137/1 -2
 -3ص.3

.495/2 -4

.1287/2 -5
.448/1 -6

 -7أصول الدي عند اإلمام أبي حنيفة.115/1 ،

 -8ينظر :أصول الدي عند اإلمام أبي حنيفة.118-116/1 ،
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بروكلما ()1؛ فقد نفى نسبة هذه الكتب كلها إلى أبي حنيفة ،وتبعه على ذلك
تلميذه فؤاد سزكي

()2

التركي األصل؛ حيث يرى أ هذه الكتب م عمل

تالمذة اإلمام أبي حنيفة -رحمه اهلل تعالى -سوى رسالته إلى عثما البتي،

فإنها م

عمل يده ،أما أرنذجا

()3

ونسنك

فقد نفى صحة كتاب الفقه

األكبر ،وصحح نسبة الفقه األبسط إليه ،وتابعه الشي محمد أبو زهرة
التشكيك في نسبة الفقه األكبر إلى اإلمام أبي حنيفة ،أما أحمد أمي

()4

()5

في

فيرى

أ الفقه األكبر الذي بي أيدينا أساسه صحيح النسبة إلى أبي حنيفة ،وأنه

زيد عليه ،وهذا ما يراه الباحث ويرجحه.
ثانيا -السنة:

السنة لغة :الطريقة أو السيرة حميدة كانت أو ذميمة .واصطالحا:

تعرف بحسب العلم الذي تبحث فيه؛ ففي علم العقيدة تعني ما كا عليه
النبي  وأصحابه وخلفاؤه الراشدو والسلف الصالح في االعتقادات قبل
ظهور البدع والمقاالت .وعند المحدثي  :تعني ما أضيف إلى النبي  م

قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها.

وعند الفقهاء تعني ما يرادف المندوب والمستحب ويقابل الفرض ،وهي
 -1ينظر :بروكلما  ،تاري األدب العربي .237/3
 -2ينظر :فؤاد سزكي  ،تاري التراث .32-31/2

 -3ينظر :محمد ب أيوب أبي الخير ،عقيدة اإلسالم واإلمام الماتريدي ،ص.123 ،116

 -4ينظر :أبو زهرة ،كتاب "أبو حنيفة وآراؤه الفقهية" ص.187 ،186

 -5ينظر :أحمد أمي  ،ضحى اإلسالم .198/2
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األحكام التكليفية .وعند األصوليي  :تعني ما صدر ع النبي غير القرآ .
وهي المصدر الثاني م

مصادر التشريع .وفي الشرع تطلق ويراد بها

المعنى العام فتعم النبي  وأصحابه في القول والعمل واالعتقاد .وم ذلك

قول النبي  « :م رغب ع سنتي فليس مني وقوله :فعليكم بسنتي وسنة
الخلفاء المهديي م بعدي»(.)1

اعلَم أَ َّ السَُّّنةَ طَ ِريقَةُ رس ِ
ول اللَّ ِه 
َُ
وقال أبو الحس الكرجي« :فَ ْ ْ
ِ
ِ
َع َما ٌلَ ،و َعقَائِ ُد ،نقله
ام ثَ َالثَةٌ :أَ ْق َوا ٌلَ ،وأ ْ
َوالتَّ َسنُّ ُ بِ ُسلُوكهَا َوِا َ
ص َابتُهَاَ ،وه َي أَ ْق َس ٌ
اب تيمية في الفتاوى»(.)2
َّ ِ
ِ
ِ
َص َح ُابهُ
يقول اب تيمية« :السَُّّنةَ ه َي َما َكا َ َعلَ ْيه َر ُسو ُل الله َ وأ ْ
ِ
ِْ
صاداَ ،وقَ ْوال َو َع َمال»( .)3ويقول أيضاَ « :ولَ ْفظُ "السَُّّن ِة" ِفي َك َالِم
اعتقَاداَ ،وا ْقت َ
ِ ِ
ات ،وِفي ِاال ْعتِقَ َ ِ
اد ِ
السلَ ِ
َّ
ف َيتََن َاو ُل السَُّّنةَ ِفي اْل ِع َب َ
اداتَ ،وِا ْ َكا َ َكث ٌير م َّم ْ
َ
اد ِ
ف ِفي السَُّّن ِة ي ْق ِ
ات ،و َه َذا َكقَو ِل ْاب ِ م ْس ُع ٍ
ود،
ص ُدو َ اْل َك َال َم ِفي ِاال ْعتِقَ َ
صَّن َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
وأُبي ْب ِ َكع ٍب وأَبِي َّ ِ
َّ
اد ِفي ُسنَّ ٍة َخ ْيٌر
صٌ
الد ْرَداءَ - ،رض َي اللهُ َع ْنهُ ْم« :-ا ْقت َ
ْ َ
َّ
ِ ٍ ()5( )4
اجتِهَ ٍاد ِفي ب ْد َعة» » .
ِم ْ ْ
 -1أخرجه البخاري  ،5063ومسلم .1401
 -2مجموع الفتاوى .180/4

 -3مجموع الفتاوى .111/5
 -4أخرجه الالَّلَكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة 1402 ،رقم ،114 ،14 ،13 ،10
.88/1 .115

 -5اب تيمية :مجموع الفتاوى .311-310/2
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وقال اب رجب الحنبلي« :والسُّنة :هي الطريقة المسلوكةُ؛ فيشمل ذلك
الراشدو َ ِم َ االعتقادات واألعمال
التمسُّك بما كا عليه هو وخلفاؤه َّ
واألقوال ،وهذه هي السُّنةُ الكاملةُ ،ولهذا كا السلف قديما ال ُيطلقو اسم
السَُّّن ِة إال على ما يشمل ذلك كلَّه»(.)1
ولهذا سميت بعض كتب العقيدة باسم السنة؛ ألنها جمعت األحاديث

والسن الواردة في االعتقاد ،وم أوائل الذي ألفوا في هذا المجال ،ونسبت

إليهم كتب بهذا المسمى:

الحميدي (ت 219ه) صاحب كتاب :أصول
 -1اإلمام أبو بكر ُ
السنة.
 -2اب أبي شيبة (ت 235ه) صاحب كتابي :المسند والمصنف.
 -3اإلمام أحمد ب حنبل (ت 241ه) صاحب كتاب :السنة.

 -4إسماعيل ب يحيى المزني (ت 264ه) صاحب كتاب :شرح
السنة.

 -5أبو داود (ت 275ه) صاحب :السن .

 -6حرب ال َكرماني بالفتح والكسر (280ه) صاحب كتاب :السنة
والجماعة.
 -7اب أبي عاصم (ت 287ه) صاحب كتاب :السنة.

 -8عبد اهلل ب حنبل (ت 290م) صاحب كتاب :السنة.
 -1اب رجب الحنبلي :جامع العلوم والحكم.263/1 ،
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 -9محمد ب
السنة.

()1

المروزي (ت 294ه)
نصر َ

صاحب كتاب:

 -10اإلمام أبو بكر الخالل (ت 311ه) صاحب كتاب :السنة.
 -11اإلمام البربهاري (ت 329ه) صاحب كتاب :شرح السنة.
 -12الطبراني (ت 360ه) صاحب كتاب :السنة.

 -13محمد اب أبي زمني المالكي (ت 399ه) صاحب كتاب:
أصول السنة.

 -1ينظر :الصادق الغرياني ،العقيدة اإلسالمية ،ص.10
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وم هذا الباب يقول سفيا ب عيينة« :السنة عشرة؛ فم ك فيه فقد

استكمل السنة ،وم ترك منها شيئا فقد ترك السنة :إثبات القدر ،وتقديم أبي
بكر وعمر ،والحوض ،والشفاعة ،والمي از  ،والصراط ،واإليما قول وعمل،

والقرآ كالم اهلل ،وعذاب القبر ،والبعث يوم القيامة ،وال تقطعوا بالشهادة

على مسلم» (.)1

يقول اإلمام الشافعي« :القول في السنة التي أنا عليها ،ورأيت أصحابنا

عليها -أهل الحديث الذي

رأيتهم وأخذت عنهم -مثل سفيا

ومالك

وغيرهما :اإلقرار بشهادة أ ال إله إال اهلل ،وأ محمدا رسول اهلل ،وأ اهلل
تعالى على عرشه في سمائه ،يقرب م خلقه كيف شاء ،وأ اهلل تعالى

ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء»(.)2

السَّنة:
ويقول اإلمام أبو بكر ُ
الحميديُ « :
 -1أ يؤم الرجل بالقدر خيره وشره ،حلوه ومره ،وأ يعلم أ ما

أصابه لم يك ليخطئه ،وأ ما أخطأه لم يك ليصيبه ،وأ ذلك كله قضاء
م اهلل عز وجل.

 -2وأ اإليما قول وعمل ،يزيد وينقص ،وال ينفع قول إال بعمل ،وال

عمل وقول إال بنية ،وال قول وعمل بنية إال بسنة.
 -1أخرجه الالَّلَكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة ،رقم .155/1 .316

 -2اب القيم :اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية.31/5 ،
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 -3والترحم على أصحاب محمد كلهم ،فإ اهلل -عز وجل -قال:
َِّ
ونا
اءوا ِم ْ َب ْعِد ِه ْم َيقُولُو َ َرب ََّنا ْ
اغ ِف ْر لََنا َوِِإل ْخ َوانَِنا الَِّذي َ َس َبقُ َ
﴿والذي َ َج ُ
َ
ِ ِ
يما ِ ﴾[الحشر .]10
ب ْاإل َ
ٍ
باالستغفار لهم؛ فم يسبهم أو ينقصهم أو أحدا منهم،
فلم يؤمر إال

السَّنة ،وليس له في الفيء حق ،أخبرنا بذلك غير واحد ع
فليس على ُ
ِ ِ
اء اْلمه ِ
اج ِري َ
مالك ب أنس أنه قال " :قسم اهلل تعالى الفيء فقال ﴿ :لْلفُقَ َر ُ َ
َِّ
ِ ِ ِ
اءوا ِم ْ َب ْعِد ِه ْم
الَِّذي َ أ ْ
﴿والذي َ َج ُ
ُخ ِرُجوا م ْ د َي ِاره ْم﴾ [الحشر ]8 :قالَ :
اغ ِف ْر لََنا﴾ [الحشر  ]10اآلية  ،فنم لم يقل هذا لهم فليس
َيقُولُو َ َرب ََّنا ْ
مم له الفيء.
 -4والقرآ  :كالم اهلل ،سمعت سفيا يقول لي :القرآ كالم اهلل ،وم

قال (مخلوق) فهو مبتدع لم نسمع أحدا يقول هذا .وسمعت سفيا يقول:
اإليما قول وعمل ،ويزيد وينقص .فقال له أخوه إبراهيم ب عيينة :يا أبا

محمد ،ال تقل :ينقص .فغضب ،وقال" :اسكت يا صبي ،بل حتى ال يبقى
منه شيء.

 -5واإلقرار بالرؤية بعد الموت.

ود َي ُد اللَّ ِه َم ْغلُولَةٌ
﴿وقَالَ ِت اْل َيهُ ُ
 -6وما نطق به الق آر والحديث ،مثلَ :
ِ ِ
َّات بَِي ِمينِ ِه﴾
ات َم ْ
ط ِوي ٌ
ُغلَّ ْ
َّمو ُ
ت أ َْيديه ْم﴾ [المائدة  ]64ومثل﴿ :الس َ
[الزمر ،]67:وما أشبه هذا م القرآ والحديث ال نزيد فيه وال نفسره .نقف
﴿الر ْح َم ُ َعلَى اْل َع ْر ِ
استَ َوى﴾
السَّنة .ونقولَّ :
ش ْ
على ما وقف عليه القرآ و ُ
[طه  ]5:وم زعم غير هذا فهو ُمعطِّ ٌل َج ْه ِم ُّي.
-403-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -7وأ ال نقول كما قالت الخوراج « :م أصاب كبيرة فقد كفر» .وال

تكفير بشيء م الذنوب ،إنما الكفر في ترك الخمس ،التي قال رسول اهلل:

« بني اإلسالم على خمس :شهادة أ ال إله إال اهلل وأ محمد رسول اهلل 
واقام الصالة ،وايتاء الزكاة ،وصوم رمضا  ،وح البيت »(.)1
فأما ثالث منها فال يناظر تاركها :م لم يتشهد ،ولم يصل ،ولم يصم؛

ألنه ال يؤخر م هذا شيء ع وقته ،وال يجزئ م قضاه بعد تفريطه فيه
عامدا ع وقته.

فأما الزكاة ،فمتى ما أداها أجزأت عنه ،وكا آثما في الحبس.

وأما الح  ،فم وجب عليه ،ووجد السبيل إليه وجب عليه ،وال يجب

عليه في عامه ذلك حتى ال يكو له منه بد ،متى أداه كا مؤديا ،ولم يك

آثما في تأخره إذا أداه ،كما كا آثما في الزكاة أل الزكاة ُّ
حق لمسلمي
مساكي  ،حبسه عليهم ،فكا آثما حتى وصل إليهم .وأما الح فكا فيما

بينه وبي ربه ،إذا أداه فقد أدى ،وا هو مات ،وهو واجد مستطيع ،ولم
يح  ،سأل الرجعة إلى الدنيا أ يح  ،ويجب ألهله أ يحجوا عنه ،ويرجو

مؤديا عنه ،كما لو كا عليه دي فقضي عنه بعد موته»(.)2
أ يكو ذلك ّ

 -1أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليما (باب اإليما وقول النبي  بني اإلسالم على
خمس) ،ج ،1ص 11حديث رقم .8 :ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليما (باب أركا اإلسالم
ودعائمه العظام) ،ج ،1ص 45حديث رقم.16 :

 -2أصول السنة للحميدي .4-1
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ولهذا كثرت مصنفات أئمة أهل السنة الموسومة :ب ن ن ن "السنة" كما كا

م اإلمام أحمد ،وحرب ال َكرماني ،واب أبي عاصم ،وعبد اهلل ب حنبل،
المروزي ،واإلمام الخالل ...إل .
ومحمد ب نصر َ
ومنها ما سمي بأصول السنة ،كما كا م اإلمام الحميدي ،واإلمام

اب أبي زمني المالكي وغيرهما .ومنهم م سماها بشرح السنة ،كما كا
م اإلمام المزني ،واإلمام البربهاري وغيرهما ،يقول اب تيمية« :السَُّّنةَ ِه َي
ِ
الشرِع ُّي علَ ْي ِه بِأََّنه طَ َِّ ِ
ما قَام َّ ِ
َّ
اء فَ َعلَهُ َر ُسو ُل اللَّ ِه 
ُ َ
َ
اعةٌ لله َوَر ُسولِهَ ،س َو ٌ
الدلي ُل ْ
َ َ
أَو فُ ِع َل علَى َزمانِ ِه أَو لَم ي ْفعْله ،ولَم ي ْفع ْل علَى َزمانِ ِه؛ لِع َدِم اْلم ْقتَ ِ
ضي ِح َينئٍِذ
ْ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
()1
لِ ِف ْعلِ ِه ،أَو و ُج ِ
ود اْل َمانِ ِع ِم ْنهُ» .
ْ ُ
الثالث -اإليمان:
اإليما لغة اإلقرار والتصديق المصاحب لإلذعا  .وفي اعتقاد أهل
السنة والجماعة اعتقاد بالجنا وقول باللسا  ،وعمل باألركا  ،يزيد بطاعة
َّح َاب ِة
ور َع ْ الص َ
الرحم  ،وينقص بطاعة الشيطا  .يقول اب تيميةَ « :واْل َم ْأثُ ُ
ِ ِ
ور َّ ِ
َوأَئِ َّم ِة التَّابِ ِعي َ َو ُج ْمهُ ِ
وب إلَى
ب أْ
َه ِل اْل َحديث َو ُه َو اْل َم ْن ُس ُ
السلَفَ ،و ُه َو َم ْذ َه ُ
يد بِالطَّ ِ
ِ
أِْ
ِ
ص
ص؛ َي ِز ُ
يما َ قَ ْو ٌل َو َع َم ٌل َي ِز ُ
َ
اعة َوَي ْنقُ ُ
يد َوَي ْنقُ ُ
َهل السَُّّنة أَ َّ ْاإل َ
وز ِاالستِثَْن ِ ِ
بِاْلمع ِ
ال ُعم ْير ْب ُ َحبِ ٍ
يب الخطمي
ص َي ِةَ ،وأََّنهُ َي ُج ُ
َْ
ْ ُ
اء فيهَ ،ك َما قَ َ َ ُ
و َغ ْيرهُ ِم ْ الص َ ِ ِ
ص ُانهُ؟
ص؛ فَِق َ
يل لَهَُ :و َما ِزَي َ
يما ُ َي ِز ُ
ادتُهُ َوُن ْق َ
يد َوَي ْنقُ ُ
َ ُ
َّح َابةْ :اإل َ
 -1مجموع الفتاوى  .317/21والمنهاج في السنة النبوية .458-457/3
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ِ
َّع َنا
فَقَ َ
َّح َناهُ فَتِْل َك ِزَي َ
ال :إ َذا َذ َك ْرَنا اللَّهَ َو َح ِم ْد َناهُ َو َسب ْ
ادتُهَُ .وِا َذا َغ َفْل َنا َوَنس َينا َو َ
ضي ْ
ِ
ص ُانهُ»(.)1
فَ َذل َك ُن ْق َ
ويطلق اسم اإليما على العقيدة؛ باعتبار أ أصوله الستة التي عليها

تقوم العقيدة ،وم مصنفات أئمة السنة في هذا المجال:

 -1كتاب اإليما ومعالمه وسننه واستكمال درجاته ألبي عبيد القاسم
اب َّ
سالم (ت 224ه).
 -2كتاب اإليما الب أبي شيبة (ت 235ه).

 -3كتاب اإليما لمحمد ب يحيى العدني (ت 243ه).
 -4كتاب اإليما الب مندة (ت 395ه).

 -5كتاب اإليما ألبي يعلى (ت 458ه) (.)2
خامسا -الشريعة:

يرى اب األثير أ العقيدة تعني الشريعة؛ فهو يقول« :وهو ما شرع اهلل

لعباده م الدي »(.)3

ويقول اب تيمية« :فَالسُّنَّةُ َك َّ
الر ُسو ُلَ ،و َما َش َرَعهُ؛
يع ِة ِه َيَ :ما َسَّنهُ َّ
الش ِر َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
فَقَ ْد ُي َر ُاد بِه َما َسَّنهُ َو َش َرَعهُ م ْ اْل َعقَائدَ ،وقَ ْد ُي َر ُاد بِه َما َسَّنهُ َو َش َرَعهُ م ْ
اْل َعم ِل ،وقَ ْد ُير ُاد بِ ِه ِك َال ُهما؛ َفلَ ْفظُ السَُّّن ِة َيقَع َعلَى م َعا ٍ َكلَ ْف ِظ ِّ
الش ْرَع ِة َولِهَ َذا
َ َ َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ال ْاب ُ َعب ٍ
َّاس َو َغ ْي ُرهُ في قَ ْولِه﴿ :ش ْرَعة َو ِم ْنهَاجا﴾ [المائدة ُ ]48:سَّنة
قَ َ
 -1مجموع الفتاوى .505/7

 -2ينظر :الصادق الغرياني ،العقيدة اإلسالمية ،ص.10
 -3اب األثير :النهاية .460/2
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ِ ِ
و َسبِيال .فَفَسَّروا ِّ
اج
الش ْرَعةَ بِالسَُّّنة َواْلم ْنهَ َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي ُكو ُ في اْل َعقَائد َو ْاألَ ْق َوالَ ،وقَ ْد َي ُكو ُ في
في هذا المجال:

بِ َّ ِ ِ
اسم السَُّّن ِة و ِّ
الش ْرَع ِة قَ ْد
السبيلَ .و ْ ُ
اْلمقَ ِ
اصِد و ْاألَ ْفع ِ
ال»( .)1وقد صنف
َ َ
َ

اآلجري (360ه) كتابه :الشريعة.
 -1اإلمام أبو بكر
ِّ

 -2اإلمام اب بطة العكبري (387ه) كتابه :اإلبانة ع شريعة
الفرقة الناجية.

رابعا :التلوحيد:

التوحيد لغة :جعل الشيء واحدا ،قال في القاموس :التوحيد إيما باهلل

وحده؛ أي :التصديق بما جاء به النبي  م الخبر الدال على أ اهلل -
تعالى -واحد في ألوهيته ال شريك له .وشرعا« :إفراد المعبود بالعبادة ،مع
اعتقاد وحدته ذاتا ،وصفات ،وأفعاال»(.)2

وتعتبر تسمية العقيدة بالتوحيد م باب تسمية الشيء بأشرف أفراده،

وم أمهات كتب العقيدة المسماة بالتوحيد:
-1كتاب التوحيد م

صحيح البخاري ،ألبي عبد اهلل محمد ب

إسماعيل البخاري (ت 256ه).

-2كتاب التوحيد واثبات صفات الرب –عز وجل -الب خزيمة (ت
311ه).
 -1مجموع الفتاوى .308-307/19

 -2شمس الدي  ،السَّفاريني الحنبلي :لوامع األنوار البهية .57/1
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 -3كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اهلل وصفاته على االتفاق والتفرد الب
مندة (ت 395ه).

وفي الحقيقة :يعتبر التوحيد فقها أكبر ،وهو علم العقيدة ،ولهذا يقول
اهللَ ﴿ :فلَ ْوال َنفَ َر ِم ْ ُك ِّل ِف ْرقَ ٍة ِم ْنهُ ْم طَائِفَةٌ لَِيتَفَقَّهُوا ِفي ِّ
الدي ِ ﴾[التوبة]122 :
فأول الفقه في الدي هو الفقه في التوحيد ،وكذلك في قوله«  :م يرد
اهلل به خي ار يفقهه في الدي »
توحيد اهلل عز وجل.

()1

فأول مراحل التفقه وأعظمها هو التفقه في

ِ
ِِ
ِ
يقول اب تيميةَ « :و َه َذا َحقيقَةُ التَّْوحيدَ :و ُه َو أَ ْ َال َي ْش َرُكهُ َش ْي ٌء م ْ
ال فَهو متَّ ِ
صفَ ِ
صفَ ٍة ِم ِ
ص ِه و ُك ُّل ِ
اء ِفيما هو ِم َخصائِ ِ
ْاألَ ْشي ِ
ات اْل َكم ِ
ف
صٌ
ْ
َ َُ ْ
َ
َ
َُ ُ
َ
َ
يه أَح ٌد؛ ولِه َذا َكا م ْذهب سلَ ِ
بِها ،علَى و ْج ٍه َال يماثِلُه ِف ِ
ُم ِة َوأَئِ َّمتِهَا
ف ْاأل َّ
َُ ُ
َ َ َُ َ
َ َ َ
َ َ َ
ِ ِ
ِِ
ِّ ِ
ِ
ات ما وص َ ِ
الصفَاتَ ،وَن ْف ُي ُم َماثَلَته بِ َش ْيء م ْ
ف بِه َن ْف َسهُ م ْ
إثَْب ُ َ َ َ
اْلم ْخلُوقَ ِ
ات»(.)2
َ

ويقول أيضا« :وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات صفات الكمال هلل

وتنزيهه ع أضدادها وعبادته وحده ال شريك له ،الصواعق المرسلة على

الجهمية والمعطلة»( .)3ويقول كذلك« :وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات
الكمال له سبحانه ،واثبات كونه فاعال بمشيئته وقدرته واختياره ،وأ له فعال
 -1أخرجه :البخاري في صحيحه ،كتاب الوحي( ،باب ا ْل ِع ْل ُم قَْب َل ا ْلقَ ْو ِل َوا ْل َع َم ِل) حسب ترقيم فتح
الباري.27/1 ،
 -2مجموع الفتاوى .74/3

 -3اب القيم :الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.329/3 ،
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حقيقة ،وأنه وحده الذي يستحق أ يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه؛ فهو

المستحق لغاية الحب بغاية الذل ،وليس لخلقه م دونه وكيل ،وال ولي ،وال
شفيع ،وال واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه ،وفي تفري كرباتهم
واغاثة لهفاتهم ،واجابة دعواتهم ،وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه
وخبره إليهم ،فال يعرفو ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ،وال حقائق
أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إال م جهة هذه

الواسطة» (.)1

سادسا -أصلو :الدين:

أصول الدي لفظ مستعمل في عبارات بعض أئمة أهل السنة
الَ « :سأَْلت أَبِيَ ،وأ ََبا
والجماعة ،وم ذلك ما ورد َع ْ ْاب ِ أَبِي َحاتٍِم ،قَ َ
ُزرعةَ ع م َذ ِ
َه ِل السُّنَّ ِة في أصول الدي  ،وما أدركا عليه أئمة العلم
اه ِب أ ْ
َْ َْ َ
ِ
اال :أ َْدرْك َنا اْلعلَم ِ
ص َر
ص ِارِ :ح َج ا
في ذلك؟ فَقَ َ
از َو ِع َراقا َو ِم ْ
اء في َجميع ْاأل َْم َ
َُ َ
َ
ِ
ِ
ِِِ
ص.
يما َ قَ ْو ٌل َو َع َم ٌلَ ،ي ِز ُ
َو َشاما َ
يد َوَي ْنقُ ُ
وي َمنا؛ فَ َكا َ م ْ َم َذاهبه ْم :أَ َّ ْاإل َ
واْلقُ ْآر َ َك َالم اللَّ ِه تعالى ُم َن َّزٌل؛ َغ ْي ُر َم ْخلُو ٍ
يع ِجهَاتِ ِه ،والقدر خيره
ق ،بِ َج ِم ِ
ُ
َ
وشره م اهلل -عز وجل -وخير هذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ،ثم

عمر ب الخطاب ،ثم عثما ب عفا  ،ثم علي ب أبي طالب -رضي اهلل
ِِ
ِِ ِ ِ
َّ
ف َن ْف َسهُ ِفي ِكتَابِ ِه
ص َ
عنهمَ -وأَ َّ اللهَ َعلَى َع ْرشهَ ،بائ ٌ م ْ َخْلقهَ ،ك َما َو َ
ٍ
ِ
ِ
َحاطَ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِعْلما ،ليس كمثله شيء
َو َعلَى ل َسا ِ َر ُسولِه  بِ َال َك ْيف .أ َ
 -1اب القيم :المصدر السابق .334-333/3
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وهو السميع البصير ،وأنه سبحانه ُيرى في اآلخرة؛ يراه أهل الجنة
بأبصارهم ،ويسمعو كالمه كيف شاء وكما شاء ،والجنة حق والنار حق،
وهما مخلوقتا ال يفنيا أبدا»(.)1

وم كتب العقيدة المؤلفة تحت هذا المسمى:

 -1اإلبانة ع

أصول الديانة لإلمام أبي الحس

األشعري (ت

324ه).

 -2األصول إلى معرفة األصول ألبي عمر الطلمنكي (ت 429ه).
 -3أصول الدي لإلمام محمد البرذوي (ت 493ه) .

غير أ اب تيمية ينتقد إدخال بعض المسائل الكالمية تحت مسمى
ِ
أصول الدي فيقولَ « :و َه َذا َك َما أَ َّ طَائِفَة ِم ْ أ ْ
ض َعهُ
َه ِل اْل َك َالم ُي َس ِّمي َما َو َ
الدي ِ " وه َذا اسم ع ِظيم ،واْلمس َّمى بِ ِه ِف ِ
يه ِم ْ فَ َس ِاد ِّ
الدي ِ َما اللَّهُ بِ ِه
ُص َ
ول ِّ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ُ َ
"أ ُ
ِ
ِ
َه ُل اْل َح ِّ
ُصو َل
ق َوالسَُّّن ِة َذلِ َك ،قَ َ
يم .فَِإ َذا أ َْن َك َر أ ْ
ال اْل ُم ْبط ُل :قَ ْد أ َْن َك ُروا أ ُ
َعل ٌ
الدي ِ  .و ُه ْم لَ ْم ُي ْن ِك ُروا َما َي ْستَ ِح ُّ
ول ِّ
ِّ
الدي ِ َ ،وِاَّن َما أ َْن َك ُروا َما
ُص َ
ق أَ ْ ُي َس َّمى أ ُ
َ
الدي ِ  ،و ِهي أَسماء س َّموها هم وآباؤهم بِأ ِ
َّ
ول ِّ
ُص َ
َس َماء َما أ َْن َز َل اللهُ
َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ُْ َ َ ُ ُْ ْ
َس َّماهُ َه َذا أ ُ
َّ
طا ٍ ؛ فَ ِّ
وعهُ،
بِهَا ِم ْ ُسْل َ
ُصولَهُ َوفُُر َ
الدي ُ َما َش َرَعهُ اللهُ َوَر ُسولُهَُ ،وقَ ْد َبَّي َ أ ُ
و ِم ْ اْلم َح ِ
الر ُسو ُل قَ ْد َبيَّ َ فُُروعَ ِّ
ُصولِ ِه َك َما قَ ْد َبيََّّنا
ال أَ ْ َي ُكو َ َّ
الدي ِ ُدو َ أ ُ
ُ
َ
()2
ِ
ِ
َه َذا في َغ ْي ِر َه َذا اْل َم ْوض ِع» .
 -1أخرجه الالَّلَكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،176/1 ،وينظر :اب تيمية،
مجموع الفتاوى  ،.223/3واب قيم الجوزية ،اجتماع الجيوش اإلسالمية.18-17/8 ،

 -2مجموع الفتاوى .56/4
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني :السماء غير الشرعية للعقيدة اإلسالمية

للعقيدة عدة أسماء شرعية ،كما سبق أ بينا؛ فهي الفقه األكبر ،وهي

علم التوحيد ،والسنة والشريعة واإليما  ،وأصول الدي  ،غير أ

بعض

الناس يسمونها أحيانا تسميات أخرى يرى غيرهم أنها غير شرعية على
النحو اآلتي:

ألوال -علم الكالم:

وفي هذا السياق نود أ نتناول رأيي عالمي ُم ْح َدثي ُمجددي
لالسترشاد برأييهما؛ أحدهما زعيم النهضة الحديثة في الجزائر الشي عبد

الحميد ب باديس (ت 1940م) واآلخر زعيم النهضة الحديثة في تونس،
الشي الطاهر اب عاشور (ت 1973م).

فمنه اب باديس سلفي العقيدة؛ فهو ال يقبل بعلم الكالم ،ولم يتطرق

إلى تعريفه ،ولم يدخل في مناقشة مختلف اآلراء الكالمية؛ ألنه ال يقبل
بطرائق المتكلمي أصال ،ويرى أ اليقي في إثبات العقائد ال يوجد إال في

القرآ وصحيح السنة.

أما اب عاشور فهو أشعري العقيدة ،ويقبل بعلم الكالم ،ويرى أنه كا

له دور مهم في إثبات العقائد اإلسالمية والدفاع عنها ،وقد ظل يقوم بهذا
الدور منذ نشأته –في صدر اإلسالم -إلى عدة قرو –فيما بعد -ولذلك

يعرفه بقوله « :يراد م علم الكالم :العلم الذي يعرف به إثبات العقائد
اإلسالمية بإثبات الحج ودفع الشبه .وم المصطلحات التي تطلق بإزائه

-411-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما وراء الطبيعة ،أو اإللهيات عند اليونا  ،وعلم العقيدة والتوحيد عند

جمهور كبير م المسلمي »(. )1

وسنالحظ أ تعريف اب عاشور لعلم الكالم قريب م تعريف اإلمام

اإليجي (ت756هن) -صاحب المواقف -الذي يعرف علم الكالم بأنه« :علم
يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحج ودفع الشبه»(. )2

أما اب خلدو (ت808هن) فيعرفه بأنه« :علم يتضم الحجاج ع

العقائد اإليمانية باألدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفي

في

االعتقادات ع مذاهب السلف وأهل السنة»(.)3
ويمك القول بأ ُكالًّ م اإليجي واب عاشور قد جعال علم الكالم
يقوم على نصرة العقيدة اإلسالمية دو تمييز بي الفرق اإلسالمية ،في حي

نجد أ تعريف اب خلدو لعلم الكالم بهذه الطريقة يكشف ع أنه يجعل
م وظائف هذا العلم الرد على الفرق المخالفة في الرأي لما عليه السلف

وأهل السنة وهو بذلك يجعل علم الكالم مقصو ار على بعض الفرق المنتمية

للعلم –ال سيما السلف واألشاعرة والماتريدية دو سواهم م الفرق األخرى-
وهذا غير مسلم له؛ أل

هذا العلم شامل -كذلك -لغيرهم م

 -1اب عاشور :أليس الصبح بقريب ص .205

 -2اإليجي :المواقف بشرح الشريف علي الجرجاني.40/1 ،

 -3اب خلدو  :المقدمة ،تدقيق عبد اهلل البستاني ،ص .458
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كالمعتزلة ،الذي ال تخرجهم مخالفتهم لألشاعرة والماتريدية م نطاق هذا

العلم -إذ كانوا السباقي إلى ظهوره(.)1

ولذلك فإ تعريف علم الكالم عند اب عاشور يعكس هذا الدور ،الذي

م أجله أنشئ؛ فهو يرى أنه قد عرف بالتبريز في المناظرات متكلمو م

المعتزلة والشيعة ،الذي

كانوا يعقدو

المجالس لمناظرة أهل الديانات

األخرى والزنادقة ،ويناقشونهم في دعاواهم المخالفة لعقيدة اإلسالم ،حتى

ي بارز،
إنهم كانوا يشدو الرحال إلى اآلفاق لمناظرة زنديق مشهور ،أو َد ْه ِر ِّ
ولذا فإخراجهم م دائرة علم الكالم أمر غير مقبول(.)2
وم ناحية أخرى فإ ذهاب بعض العلماء القدامى كالغزالي (ت505هن)،

واإليجي (ت756هن) واب خلدو (ت808هن) ،وأمثالهم إلى تجويز دراسة علم
الكالم الستخدامه عند الضرورة إذا كا المجادل ال يرتدع إال به ،فإ موقفي

الشيخي اب باديس واب عاشور ال يخرجا ع رأيي هما:

الرأي األول :الذي يمثل أهل السلف ،وم سار على نهجهم ،مم ال

يرتضو علم الكالم وينتقدونه ويرو أنه ال يوصل إلى اإليما السليم؛ وم
ثم فال ضرورة لدراسته وبهذا الرأي يأخذ اب باديس.
 -1ينظر :حس الشافعي ،المدخل إلى دراسة علم الكالم ص.18

 -2ينظر :عبد الحميد مدكور ،تمهيد لدراسة علم الكالم  .24-16وعبد المجيد النجار مباحث
في منه الفكر اإلسالمي ص.107
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الرأي الثاني :ويمثل الذي

ضرورية للدفاع ع

َيقبلو

بهذا العلم ،ويرو

أ

دراسته

العقيدة -في كل عصر -وبه تعرف دقائق أصول

الدي  ،وبه يدافع عنها ،وبهذا الرأي يأخذ اب عاشور.

وما يمك ترجيحه في المسألة هو أ علم الكالم يمك القبول به،

ويكو مفيدا إذا أُحس استعماله في دفع شبهات خصوم الدي  ،وكا عامال
م عوامل صيانة العقيدة ،والدفاع عنها ،وتوحُّد األمة ،أما إذا استخدم في

غير ما أنشئ ألجله ،م

الدفاع ع

الدي  ،بأ

جر مفسدة ،كإثارة
َّ

الخصومات الداخلية والشبهات في العقيدة ،وصار عامال مفرقا لألمة،

فيصبح غير مفيد ،ودو جدوى .وهذا يعني أنه ينبغي استعماله في األحوال

التي تستوجبه ،إضافة إلى أنه يجب فصل علم العقيدة عند دراسته ع

الفلسفة وعلم الكالم؛ بحيث ُيدرس كل على جهة مفصولة؛ فهذه عقيدة وتلك
فلسفة أو علم كالم .وم هنا تأتي فائدة التأصيل لهذا العلم وكيفية نشأته
وأسبابها ،وهل كا

ترفا فكريا؟ أو أنه نشأ ضرورة للدفاع ع

العقيدة

وحراستها؟ ذلك أنه يمك القول بأ علم الكالم هو علم الدفاع ع العقيدة،

وليس العقيدة نفسها ،فهو وسيلة للدفاع عنها ،وليس غاية في حد ذاته؛ فهو

نوع م

الجدل الداخل في الدفاع ع

المطلوب الوصول إليها.
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يقول شي
()1

كالما»

اإلسالم اب

تيمية« :إ

الجدال في علم العقائد يسمى

ويقول شمس الدي السَّفاريني (ت 1188ه)« :وعلم الكالم هو

علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية؛ أي المنسوبة إلى دي النبي 

وا

لم تك

مطابقة للواقع؛ لعدم إخراج الخصم م

المعتزلة والجهمية،

والقدرية والجبرية ،والكرامية وغيرهم ،ع أ يكو م علماء الكالم .وهذا

ما جعلهم يعرفو علم الكالم بأنه العلم بالعقائد الدينية ع األدلة اليقينية؛

أي :العلم بالقواعد الشرعية االعتقادية المكتسبة م أدلتها اليقينية ،سواء
توقفت على الشرع كالسمعيات أم ال ،وسواء كانت م

الدي

في الواقع

ككالم أهل الحق أو ال ،ككالم المخالف ،واعتبر في أدلتها اليقي ؛ ألنه ال

عبرة بالظ في االعتقاديات؛ بل في العمليات ،وموضوعه هو المعلوم؛ م

حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ موضوع كل علم ما يبحث في ذلك

العلم ع عوارضه الذاتية ،وال شك أنه يبحث في هذا العلم ع

أحوال

الصانع ،م القدم والوحدة ،والقدرة ،واإلرادة وغيرها؛ ليعتقد ثبوتها له تعالى،
وأحوال الجسم والعرض م الحدوث واالفتقار ،والتركيب م األجزاء ،وقبول

الفناء؛ ونحو ذلك ليثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة إسالمية ،أو وسيلة

إليها»(.)2

 .1وينتقد اإلمام أحمد علم الكالم فيقول « :عليكم بالسنة والحديث ،وما

ينفعكم اهلل به ،واياكم والخوض والجدال والمراء ،فإنه ال يفلح م
 -1درء تعارض العقل والنقل .160/1
 -2لوامع األنوار البهية .5-4/1
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الكالم ،وكل م أحدث كالما لم يك آخر عمره إال إلى بدعة؛ أل الكالم
ال يدعو إلى خير ،وال أحب الكالم وال الخوض وال الجدال ،وعليكم بالسن

واآلثار والفقه الذي تنتفعو به ،ودعوا الجدال وكالم أهل الزيغ والمراء،
أدركنا الناس وال يعرفو هذا ،ويجانبو أهل الكالم وعاقبة الكالم ال تؤول
إلى خير ،أعاذنا اهلل واياكم م الفت  ،وسلَّمنا واياكم م كل هلكة»(.)1
ويقول كذلك « :م تعاطى الكالم لم يفلح ،وم تعاطى الكالم لم يخل م

أ يتجهم »(.)2

 .2أي :يصير جهميا نسبة إلى الجهم ب

صفوا

السمرقندي (ت

128ه)( )3وهو م أوائل م قال بالجبر؛ أي :أ اإلنسا مجبر في جميع
أعماله؛ فهو مسير ال مخير ،وهم أيضا مم ينكرو الصفات هلل تعالى.

 -1أخرجه اب

بطة في اإلبانة الكبرى ،539/2 ،وينظر السَّفاريني ،لوامع األنوار البهية

.109-108/1

 -2أخرجه اب بطة في اإلبانة الكبرى .539/2

 -3جهم ب صفوا  :إليه تنسب الجهمية ،وهو م القائلي بالجبر الخالص ،وأنه ال فعل ،وال
عمل ألحد غير اهلل تعالى ،وانما تنسب األعمال للمخلوقي على المجاز ،ورغم قوله بالجبر

فهو يتفق مع ما يقول به القدرية األوائل ثم المعتزلة ،م القول بخلق القرآ  ،ونفي الصفات،
ويزيد عليهم أنه ال يجوز وصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ أل ذلك يقتضي

التشبيه ،وقد ظهرت بدعته بترمذ ،وقتله مسلم ب أحوز المازني بمرو في آخر أيام بني أمية

سنة 128ه ،بعد أ اتفُق على تكفيره ،وكا قد خرج على السلطا  .وجهم ب صفوا هو
تلميذ الجهد ب درهم أول م ابتدع القول بخلق القرآ  ،وتعطيل الصفات ،وقد قتل سنة

124هن بتهمة الزندقة واإللحاد .ينظر :عبد القاهر البغدادي ،الفرق بي الفرق .200-199
والشهرستاني ،الملل والنحل .86/1
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وهكذا ،يمك القول بأ موقف الصحابة ،وم بعدهم م السلف في

مسألة البحث في العقائد كا

-في الواقع -موقفا حكيما؛ ذلك أنهم -في

الحقيقة -كانوا يؤمنو بعقائد اإلسالم إيمانا قويا ،ال تشوبه شائبة كيف ال؟
وهم كانوا يقتبسو م أنوار النبوة .وكلما استشكل عليهم أمر م أمور

العقائد ،أو األحكام العملية لجأوا إلى الرسول  في حال حياته ،والى سنته
م بعده ،فكانوا متحققي باإليما -علما وتطبيقا.-

وم هذا شأنه ال يستسيغ -في الحقيقة -جدال عقليا حول مسائل
اإليما  ،وهذا يفسر لنا لِ َم لَ ْم يحت الصحابة -وم تبعهم -إلى التعمق،
والبحث الجدلي العقلي في أمور االعتقاد .وقد يعترض معترض فيقول:
كيف يكو موقف الصحابة –كذلك -في الوقت الذي دعا فيه القرآ نفسه
إلى اصطناع الجدل في تبليغ الدعوة؟

يرد الشي مصطفى عبد الرازق (ت1966هن) في كتابه :تمهيد لتاري

الفلسفة اإلسالمية على مثل هذا االعتراض قائال« :ومهما يك في القرآ
م تعرض للجدل ،وم دعوة إلى الجدل برفق عند الحاجة في مثل قوله
تعالىْ  :ادعُ إِلِى سبِ ِ
ظ ِة اْل َح َس َن ِة َو َج ِادْلهُم بِالَّتِي ِه َي
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يل َرب َ
َ
َح َس ُ [سورة النحل اآلية .]125 :فإ القرآ ليس كتابا جدليا ،ولم تقم
أْ
دعوته إلى اإليما على الجدل .وقد مضى زم النبي  والمسلمو على

عقيدة واحدة؛ هي ما جاء في كتاب اهلل ألنهم -كما يقول طاش كبرى

-417-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زاده« :-أدركوا زم الوحي ،وشرف صحبة صاحبه ،وأزال نور الصحبة
عنهم ظلم الشكوك واألوهام»(.)1

ي البحث العقلي
يضاف إلى ما تقدم أ الصحابة خشوا أ يؤد َ
االجتهادي في مجال العقائد إلى انقسام المسلمي -بعضهم ع بعض-

فنهوا ع ذلك ،وحرصوا على توحيد الكلمة؛ بأ يكونوا على منهاج واحد

في أصول العقائد ،وا كا ثَ َّمة خالف بينهم فهو في فروع األحكام الشرعية
بمعني أنهم لم يختلفوا في الذات اإللهية ،م حيث وحدانيتها ،وتنزيهها،
وانما اختلفوا -أحيانا -في فروع المسائل الفقهية المتعلقة باألحكام الشرعية؛

كالميراث مثال( ،)2وهذا نتيجة اجتهاد كل منهم بالرأي.

وبهذا يتبي -مما سبق -أ فهم النصوص الدينية نفسها كانت م

العوامل التي أدت إلى ظهور الخالف في العقائد؛ إما أل

بعض هذه

العقائد اإلسالمية ،والتقصي للعقائد المخالفة لها ،أو أل

بعض هذه

النصوص قد أثار بطبيعته في عقول بعض المسلمي

حب البحث في

درك كنه معناه ،كبعض آيات
النصوص م قبيل المتشابه الذي ال ُي َ
الصفات ،وقد أدى تأويل بعض أهل األهواء لمثل هذه النصوص المتشابهة
إلى مشكالت عقدية عويصة ،كانت -فيما بعد -موضوعا لذلك العلم.
 -1تمهيد لتاري الفلسفة اإلسالمية ص.272

 -2وهذا يفسر لماذا ظهرت المدارس الفقهية في اإلسالم ينظر البغدادي ،الفرق بي
ص.14
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الضعف العام في الفرد،
وهكذا يمك القول بأنه تبع ضعف العقيدة ّ
وفى األسرة ،وفى المجتمع ،وفى الدولة ،وفى كل جانب م جوانب الحياة،
ِ
ب في كل ناحية ،حتى أصبحت األمة عاجزة ع
وأخذ هذا الضعف َيد ّ
النهوض بتبعاتها ،واالضطالع بمسئولياتها داخليا وخارجيا ،ولم تَْبق األمة

كما أمرها اهلل أ تكو صالحة لقيادة األمم وهداية الشعوب.

واذا كا سبب تخلف األمة ع غاياتها الكبرى هو ضعف العقيدة ،فإنه

م الضروري أ نسعى جاهدي إلى غرس العقيدة الصحية في نفوسنا ،وأ

نترسم الخطة التي رسمها الرسول  وأصحابه م بعده في تعهدها بالتربية
القوة ،وتصل إلى النهاية م اليقي الذي يدفعنا
والتنمية حتى تبلغ غايتها م
ّ
إلى مجد الحياة ويرفعنا إلى أسمى درجات العز والشرف في الداري .
خالصة الحديث ع تسمية العقيدة بعلم الكالم أمر ال ُيسلَّم به كثير م
العلماء؛ باعتبار أ علم الكالم هو علم الدفاع ع العقيدة وليس العقيدة
نفسها؛ بل هناك م يرى أ علم الكالم هو الذي أدخل ع طريقه اللبس إلى
علم العقيدة أو التوحيد ،وأدخل الخوف عند بعض الناس ،وهو ما سنشير إليه
-إ شاء اهلل -في طريقة تعليم العقيدة أو التوحيد؛ ذلك أ الخطأ الذي وقع

فيه بعض العلماء السابقي

-رحمهم اهلل -أنهم فعال ما أحسنوا طريقة تعليم

العقيدة أو التوحيد ،حينما جعلوها علم كالم ،وجعلوها جدال ،ودخلوا في قضايا
ال تنفع عامة الناس ،وانما صار الموضوع دائ ار في حلقة بي علماء خاصة،

أو -إ صح التعبير -بي خاصة الخاصة ولم يغنهم شيئا.
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بينما لو أخذوا بطريقة الق آر

في عرض قضايا العقيدة أو التوحيد

واثباته ،وبيا مكمالته ،وبيا ضده الذي هو الشرك ،وكذلك توابع الشرك؛
لكا هذا أوضح م حيث البرها والحجة ،وم حيث البيا والوضوح ،وم

حيث التأثير والقبول ،وم حيث مخاطبة جميع الناس ،سواء البدوي في

باديته أو الفالح في مزرعته ،أو الصانع في مصنعه ،أو العالم في درسه ،أو
الصغير في محضنه؛ كل هؤالء يخاطبو والق آر قد خاطب الجميع.

ثانيا :الفلسفة اإلسالمية
ق اسم الفلسفة على العقيدة اإلسالمية ،وهو اآل منتشر في بعض
أُ ْ
طلِ َ

الكليات والجامعات في العالم ،كما هو الحال في كليات دار العلوم بمصر،
وأقسام الفلسفة اإلسالمية في كثير م جامعات العالم حاليا ،غير أ إطالق
هذا اسم على العقيدة اإلسالمية ال ُي َسلِّ ُم به كثير م علماء األمة منذ القدم،
ت الكتب اليونانية في حدود المائة
فهذا اب تيمية يقول « :ثم إنه لما ُعِّرَب ْ

الثانية ،وقبل ذلك وبعد ذلك ،وأخذها أهل الكالم وتصرفوا فيها م أنواع
الباطل في األمور اإللهية ما ضل به كثير منهم وفيها م أمور الطب

والحساب ماال يضر كونه في ذلك ،وصار الناس فيها أشتاتا :قوم يقبلونها
وقوم يحلو ما فيها ،وقوم يعرضو

ما فيها على أصولهم وقواعدهم،

فيقبلو ما وافق ذلك دو ما خالفه ،وقوم يعرضونها على ما جاءت به
الرسل م

الكتاب والحكمة ،وحصل بسبب تعريبها أنواع م

الفساد

واالضطراب مضموما إلى ما حصل م التقصير والتفريط في معرفة ما
جاءت به الرسل م الكتاب والحكمة حتى صار ما مدح م الكتاب والسنة
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م مسمى الحكمة يظ كثير م الناس أنه حكمة هذه األمة أو نحوها م

األمم كالهند وغيرهم ،ولم يعلموا أ

اسم الحكمة مثل اسم العلم والعقل،

والمعرفة ،والدي  ،والحق ،والباطل ،والخير والصدق ،والمحبة ،ونحو ذلك
م

األسماء التي اتفق بنو آدم على استحسا

مسمياتها ومدحها ،وانما

تنازعوا في تحقيق مناطها ،وتغيير مسمياتها ،فإ كل أمة م أهل الكتب

وغير أهل الكتب تسمي بهذه األسماء ما هو عندها كذلك م القول والعمل،
وا كانت في كثير م ذلك أو أكثره إ تتبع﴿ :إِالَّ الظَّ ّ َو َما تَ ْه َوى
ُمة و ِ
األ َْنفُ ُس﴾[النجم ] 23 :ولهذا قال تعالى وتقدسَ ﴿ :كا َ َّ
اح َدة
الن ُ
اس أ َّ َ
النبِيِّي مب ِّش ِري وم ْنِذ ِري وأ َْن َز َل معهم اْل ِكتَاب بِاْلح ِّ ِ
فَبع َ َّ
َ
َ
ق ل َي ْح ُك َم َب ْي َ
ََ
َ َ ُُ
ث اللهُ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
اختَلَفُوا ِف ِ
الن ِ ِ
َّ
يفصل النزاع بي اآلدميي
يه﴾[ البقرة ]231 :فإنما ِّ
يما ْ
اس ف َ
كتاب منزل م السماء ،ولهذا أمر اهلل تعالى المؤمني عند تنازعهم بالرد
ِ
ِ
َِّ
َّ
يعوا
إليه ،كما قال تعالى وتقدسَ :
يعوا اللهَ َوأَط ُ
آمُنوا أَط ُ
﴿يا أَيُّهَا الذي َ َ
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
الرس ِ
َّ
الر ُس َ
ول إِ ْ
ول َوأُولِي ْاأل َْم ِر م ْن ُك ْم فَِإ ْ تََن َازْعتُ ْم في َش ْيء فَُرُّدوهُ إِلَى الله َو َّ ُ
ُك ْنتُم تُؤ ِمُنو بِاللَّ ِه واْليوِم ِ
َح َس ُ تَأ ِْويال﴾[النساء ]59 :وهذا
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْيٌر َوأ ْ
ْ ْ َ
َ َْ
ونحوه مبسوط في غير هذا الموضع.
وانما المقصود هنا أ

الناقلي

للمقاالت وأهل الجدل صاروا يعبرو

باللفظة المعربة م (سوفسقيا) وهي (سوفسطا) ع هذا المعنى الذي يتضم

إنكار الحق وتمويهه بالباطل ،وظ م ظ أ هذا قول ومذهب عام لطائفة
في كل حق ،وليس األمر كذلك ،وانما هو عارض لبني آدم في كثير م

أمورهم؛ فكل م جحد حقا معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا
-421-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
مسميات علم العقيدة حتى بداية القرن الخامس الهجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضع ،وا كا مق ار بأمور أخرى ،وهو معاند سوفسطائي إذا علم ما أنكره،

استَْيقََنتْهَا أَْنفُ ُسهُ ْم ظُْلما َو ُعلُّوا﴾[النمل]14 :
﴿و َج َح ُدوا بِهَا َو ْ
قال تعالى وتقدسَ :
فهؤالء سفسطائيو في هذا الجحود ،وا كانوا مقري بأمور أخرى ،وقال تعالى
ون َك ولَ ِك َّ الظَّ ِال ِمي بِآي ِ
ِّ
ِ
ات اللَّ ِه َي ْج َح ُدو َ ﴾[األنعام]33 :
َ َ
وتقدس﴿ :فَإَّنهُ ْم ال ُي َكذُب َ َ
ولهذا كا جمهور م َّ
ث به رسله م ذوي التمييز هم م
كذب بالحق الذي َب َع َ
الجاحدي المعاندي  ،وهم م شر السوفسطائي »(.)1
ويقول كذلك« :ومعلوم أ
()2

المجوس

والصابئي

()3

أهل الكتاب أقرب إلى المسلمي

م

والمشركي  ،فكا أول ما ظهر م البدع فيه شبه

 -1بيا تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية.324-323/2 ،

 -2المجوسية  :ديانة شرك ،ووثنية ،فهم يعبدو النار ،وزرادشت ( 583-660ق .م) هو منشئ
الطائفة المجوسية ،وخالصة رأيه تتمثل في وجود إلهي  :إله النور ،أو الخير ،واله الظالم ،أو
ق السَّماو ِ
ات
الشر ،وقد رد الق آر بإبطال هذي اإللهي في قوله تعالى :اْل َح ْم ُد ِللّ ِه الَِّذي َخلَ َ
ََ
واألَرض وجع َل الظُّلُم ِ
ات َو ُّ
ور ثَُّم الَِّذي َ َك َفُروْا بَِرِّب ِهم َي ْعِدلُو َ [األنعام .]1:ينظر :الفصل في
َ ْ َ َََ
الن َ
َ
الملل واألهواء والنحل :اب حزم 35/1 ،وما بعدا .والملل والنحل :الشهرستاني.231/1 ،

 -3الصابئة :الطائفة الوحيدة الباقية منهم إلى اليوم طائفة المندائية ،وتعتبر يحيى نبيا لها،

ويقدسو الكواكب والنجوم ،م معالم دينهم االتجاه نحو القطب الشمالي ،والتعميد في المياه

الجارية ،يقول اب تيمية« :إ الصابئة نوعا  :صابئة حنفاء وصابئة مشركو ؛ فالحنفاء

بمنزلة م كا متبعا لشريعة التوراة واإلنجيل قبل النس والتحريف والتبديل ،وهؤالء حمدهم
اهلل تعالى وأثنى عليهم .وأما الصابئة المشركو  :فهم قوم يعبدو المالئكة ،ويقرأو الزبور،
ويصلو  ،فهم يعبدو الروحانيات العلوية ،ومنهم م

يعتبرو أنفسهم أتباعا لنوح عليه

السالم ،منهم م لفق له مذهبا م بي اليهودية والنصرانية ،ومنهم م لفق له مذهبا م

بي اليهودية والمجوسية .ويتواجدو اليوم ،في الع ارق واي ار » .ينظر :الرد على المنطقيي ،
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م اليهود والنصارى .والنبوة كل ما ظهر نورها انطفت البدع؛ وهي في أول

األمر كانت أعظم ظهو ار؛ فكا إنما يظهر م البدع ما كا أخف م غيره.
()1

كما ظهر في أواخر عصر الخلفاء الراشدي بدعة الخوارج

ثم في أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية( )3والمرجئة(.)4
 .456/1والموسوعة الميسرة في األديا

والتشيع(،)2

والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،الندوة العالمية

للشباب اإلسالمي ،إشراف وتخطيط ومراجعة :د .مانع ب حماد الجهني ،ص .136

 -1الخوارج :هم في األصل م خرج ع علي ب أبي طالب ،وهم جماعة مم كا معه في حرب
صفي سنة (35ه) ،وتطلق الخوارج عموما على كل م خرج ع اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة
عليه ،فيسمى خارجيا ،سواء كا الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدي  ،أو كا بعدهم على

التابعي بإحسا واألئمة في كل زما ومكا  ،وهم القائلو بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار.

ينظر :الملل والنحل :الشهرستاني.113/1 ،

 -2التشيع :أي صاروا شيعة ،وهم الذي شايعوا علي ب أبي طالب بعد معركة صفي سنة

(35ه) القائلو بأحقيته في الخالفة بعد الرسول  وأ الخالفة مسألة دينية تتم بالنص
وليست دنيوية .ينظر :الملل والنحل :الشهرستاني .145/1

 -3القدرية هم (أوائل المعتزلة) القائلو باالختيار ،وبقدرة العبد على خلق أفعاله ،وقد ذكر
البغدادي ما نصه« :ثم حدث في زما المتأخري م الصحابة خالف القدرية في القدر
واالستطاعة م معبد الجهني ،وغيال الدمشقي ،والجعد ب درهم ،وتب أر منهم المتأخرو م

الصحابة؛ كعبد اهلل ب عمر ،وجابر ب عبد اهلل ،وأبي هريرة واب عباس ،وأنس ب مالك،

وعبد اهلل ب أوفى ،وعقبة ب عامر الجهني ،وأقرانهم» .الفرق بي الفرق -ص.15-14/1

 -4المرجئة :فرقة إسالمية ،خالفوا رأي الخوارج والمعتزلة وأهل السنة في مرتكب الكبيرة وغيرها
م األمور العقدية ،وقالوا بأ كل م آم بوحدانية اهلل ال يمك الحكم عليه بالكفر؛ أل

الحكم عليه يرجأ إلى اهلل تعالى وحده يوم القيامة ،مهما كانت الذنوب التي اقترفها ،وتكاد
تتفق فرق المرجئة في أصولها على أ اإليما هو التصديق أو المعرفة بالقلب أو اإلقرار،

وأ العمل ليس داخال في حقيقة اإليما  ،وال هو جزء منه ،مع أنهم ال يغفلو منزلة العمل
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ثم بعد انقراض أكابر التابعي ظهرت الجهمية( ،)1ثم لما عربت كتب

الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم .وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس
إلى المسلمي  ،وكتب اليونا انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمي  ،فظهرت

المالحدة الباطنية ،الذي ركبوا مذهبهم م قول المجوس واليونا  ،مع ما

أظهروه م التشيع.

وكانت قرامطة

()2

البحري أعظم تعطيال وكفرا ،كفرهم م جنس كفر

م اإليما تماما إال عند الجهم ب صفوا وم تبعه في غلوه .وأ اإليما ال يزيد وال

ينقص؛ أل التصديق بالشيء والجزم به ال يدخله زيادة وال نقصا  .وأ أصحاب المعاصي

مؤمنو كاملو اإليما

بكمال تصديقهم وأنهم حتما ال يدخلو النار في اآلخرة .ينظر:

البغدادي ،الفرق بي الفرق .190/1 ،والشهرستاني ،الملل والنحل.138/1 ،

 -1الجهمية :هم أتباع الجهم ب صفوا السمرقندي (ت 128ه) وهو م أوائل م قال بالجبر؛ أي:
أ اإلنسا مجبر في جميع أعماله فهو مسير ال مخير ،وهم أيضا مم ينكرو الصفات هلل

تعالى وجهم هو م القائلي بالجبر الخالص ،وأنه ال فعل ،وال عمل ألحد غير اهلل تعالى ،وانما

تنسب األعمال للمخلوقي على المجاز ،ورغم قوله بالجبر فهو يتفق مع ما يقول به القدرية
األوائل ثم المعتزلة ،م القول بخلق القرآ  ،ونفي الصفات ،ويزيد عليهم أنه ال يجوز وصف
الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ أل ذلك يقتضي التشبيه ،وقد ظهرت بدعته بترمذ ،وقتله

مسلم ب أحوز المازني بمرو في آخر أيام بني أمية سنة 128ه ،بعد أ اتفُق على تكفيره ،وكا

قد خرج على السلطا  .وجهم ب صفوا هو تلميذ الجهد ب درهم أول م ابتدع القول بخلق

الق آر  ،وتعطيل الصفات ،وقد قتل سنة 124هن بتهمة الزندقة واإللحاد .ينظر :عبد القاهر

البغدادي ،الفرق بي الفرق  .200-199/1والشهرستاني ،الملل والنحل .86/1

 -2القرامطة :حركة باطنية هدامة ،تنتسب إلى حمدا ب األشعث ،الملقب بقَرمط؛ لقصر قامته
وساقيه ،فارسي مجوسي ،م خوزستا في األهواز ،ثم رحل إلى الكوفة .وبدأ دعوته س ار
سنة 258ه وجهر بها سنة 278ه إلى أ توفي سنة 293ه ،وفي الوقت نفسه بدأ عبد
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فرعو  ،بل شر منه»(.)1

ويقول اب القيم« :الفالسفة :اسم جنس لم يحب الحكمة ويؤثرها ،وقد

صار هذا االسم في عرف كثير م الناس مختصا بم خرج ع ديانات
األنبياء ،ولم يذهب إال إلى ما يقتضيه العقل في زعمه ،وأخص م ذلك أنه
في عرف المتأخري

اسم ألتباع أرسطو ،وهم المشاءو

()2

خاصة ،وهم

اهلل ب ميمو القداح رأس األفعى القَرمطية نشر اإلسماعيلية في جنوب فارس سنة 260هن
وقد اعتمدت اإلسماعيلية حركة التنظيم السري العسكري ،وكا ظاهرها التشيع آلل البيت،
وتنسب إلى إسماعيل (ت 143ه) ب

جعفر الصادق( ت )148

وحقيقتها اإللحاد

واإلباحية ،وهدم األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية؛ فهم كانوا يظهرو

اإلسالم

ويبطنو المجوسية؛ فبعد وفاة جعفر الصادق اإلمام السادس للشيعة حدث انشقاق في

الصف الشيعي؛ فهناك م

اعتبر إسماعيل ب

جعفر هو اإلمام ،وعرفوا فيما

بعد باإلسماعيلية ،وهناك م اعتبر موسى الكاظم ب جعفر اإلمام السابع ،ويسمو باالثني
عشرية؛ لتمييزهم ع اإلسماعيلية ،ويمثلو أغلبية الشيعة اليوم ،ويسمو بالجعفرية ،بايع

اإلسماعيليو محمد ب إسماعيل إماما ،واضطروا للخروج م الحجاز ،لمالحة العباسيي لهم،
واختفوا لتبدأ حملة سرية واسعة لنشر العقيدة اإلسماعيلية الباطنية باسم إسماعيل الغائب ،الذي

قيل إنه المهدي المنتظر ،وعند عودته سوف تمأل األرض عدال ،ويمثل القرامطة في البحري فرع

اإلسماعيلية في الشرق ،مقابل الفرع العبيدي الفاطمي في المهدية بتونس الذي تأسس على يد

عبيد اهلل المهدي سنة 297ه وتحول إلى القاهرة سنة 358ه ليستقر بها حتى نهاية الدولة
الفاطمية على يد صالح الدي األيوبي سنة (567ه) .ينظر :الموسوعة الميسرة ،في األديا

والمذاهب واألحزاب المعاصرة ،إشراف وتخطيط ومراجعة :مانع ب حماد الجهني .88-87/1

 -1اب تيمية :بيا تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية .375/2

ائية ،نسبة إلى مشي أرسطو أمام طالبه في أروقة مدرج
ائية :تسمى بالحكمة الم ّش ّ
 -2الم ّش ّ
األلعاب الرياضية في أثينا ،وبعد وفاته أصبحت المشائية اصطالحا لفلسفته ،وم تابعه في
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التفلسف .وقد انتقلت فلّسفته إلى المسلمي  ،ومثَّل أرسطو عندهم االتجاه العقلي ،وظهر

بدرجات متفاوتة عندهم ،ولم يحصر الفالسفة المسلمو فكرهم داخل اإلطار األرسطي فقط،
بل أضافوا إليه م أفالطو وأفلوطي  ،وقاموا بالتوفيق والمزج بي عدة آراء في مركب واحد

يحمل مالمح التفكير اليوناني والروح اإلسالمية .حاولت المشائية اإلسالمية إيجاد صيغة

مشتركة بي الدي والفلسفة وا كانت رؤيتها إلى الفلسفة أميل ،ولجأت إلى التأويل لترسي

مالمح التوفيق ،وكا منطلقها في ذلك أ النص الديني يخاطب بظاهره جمهور الناس ،أما

الخاصة فينبغي أ يكو لهم تصوراتهم الخاصة ،مع اإليما بأ في النص ثنائية ،وأول
علم م أعالم المشائية العربية الكندي (ت 260ه) الذي جمع بي الدي والفلسفة ،جاء

بعده الفارابي (ت 339م) إمام مناطقة عصره ،فأطلق عليه لقب المعلم الثاني خلفا ألرسطو
المعلم األول ،وجاء بعده اب

سينا (ت 428ه) في المشرق ،فهم ال يمثلو المشائية

الخالصة ،بل أضافوا إليها مؤثرات أخرى ،وقد هاجم الغزالي هذه المشائية المشرقية في كتابه

(تهافت الفالسفة) وحصر آراءهم في عشري

مسألة ،كفرهم في ثالث منها ،وكا

لهذا

الكتاب أثره في زعزعة الفلسفة في المشرق .انتقلت المشائية م المشرق إلى المغرب وأخذ

بها اب باجة (ت 533ه) واب رشد (ت 595ه) الذي دافع ع الفلسفة ضد هجمة الغزالي

في كتابه (تهافت التهافت) إال أنه لم ينجح بصورة عامة في دفع التهمة ع المشائية،

وظلت بعد ذلك م العلوم المكروهة في بالد األندلسُ .ي َع ُّد اب رشد الممثل الخالص للفكر
المشائي ،وأعظم شارحي فلسفة أرسطو في العصور الوسطى ،إذ هاجم كل انحراف ع
فلسفة أرسطو ،وهاجم الفارابي واب سينا فيما نسبوه إلى أرسطو م آراء ،ورفض كل خروج

ع نص أرسطو ارتكبه اآلخرو  ،وتمسك تمسكا شديدا بآراء أرسطو .والب رشد الفضل

األكبر في إيضاح نص أرسطو المترجم إلى العربية ،وهو أمر تأثر به فالسفة العصور
الوسطى فى أوروبا وعلى رأسهم ألبرت الكبير ،وكانت شروح اب رشد مصد ار أساسيا لفهم

فلسفة أرسطو .ظل مناطقة عصر النهضة في أوروبا حي أرادوا العودة إلى منطق أرسطو
في أصوله ينهلو م

النص األصلي أو المترجم بشروح اب

رشد المختلفة واستمرت

المشائية بعد ذلك في إطار مسيحي التيني بلغ أوجه عند القديس توما اإلكويني ،وبعدها

أخذت المشائية في االنحسار .ينظر :موقف المشائية اإلسالمية م النص الديني :إنشاد
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الذي َّ
وبسطها وقررها ،وهي التي
هذب اب سينا (ت 428ه) طريقتهمَّ ،
َي ْع ِرفُهَا؛ بل ال يعرف سواها المتأخرو م المتكلمي وهؤالء فرقة شاذة م
فرق الفالسفة ،ومقالتهم واحدة م مقاالت القوم ،حتى قيل إنه ليس فيهم م

ف أنه قال بقدم
يقول بقدم األفالك غير أرسطو وشيعته؛ فهو أول م ُع ِر َ
هذا العالم ،واألساطي قبله كانوا يقولو بحدوثه ،واثبات الصانع ومباينته
للعالم ،وأنه فوق العالم ،وفوق السموات بذاته ،كما حكاه عنهم أعلم الناس

في زمانه بمقاالتهم أبو الوليد اب رشد:

(القول في الجهة) :وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة م أول

األمر يثبتونها هلل -سبحانه -حتى نفتها المعتزلة( ،)1ثم تبعهم على نفيها
متأخرو األشعرية؛ كأبي المعالي(ت 478ه) ،وم اقتدى بقوله« إلى أ

قال» :أل

اهلل في السماء ،وأ

الشرائع كلها مبنية على أ

منه تنزل

المالئكة بالوحي إلى النبيي  ،وأ م السموات نزلت الكتب ،واليها كا
محمد على ،القاهرة سنة 1991م .والمعجم الفلسفي جميل صليبا1982 ،م .وأرسطو عند

العرب -عبد الرحم

بدوى .والمعجم الفلسفي :مراد وهبة وآخرو  ،والموسوعة الفلسفية

العربية (المشائية) بقلم ماجد فخري.

 -1المعتزلة :أتباع القدرية األولى وقد سموا بالمعتزلة ،أل زعيمهم واصل ب عطاء الغزال (ت
131ه) اعتزل مجلس الحس

البصري وم

أصولهم أ

مرتكب الكبيرة في منزلة بي

المنزلتي  ،وأ اإلنسا قادر على خلق أفعاله ،ويقولو بخلق القرآ  ،وبعدم رؤية اهلل تعالى

مطلقا .ينظر :الشهرستاني :الملل والنحل.32/1 ،
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اإلسراء بالنبي  حتى قرب م سدرة المنتهى ،وجميع الحكماء قد اتفقوا
على أ اهلل والمالئكة في السماء ،كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك«(.1

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول ،وبي بطال الشبهة التي ألجلها نفتها

الجهمية ،وم وافقهم إلى أ قال » :فقد ظهر لك م هذا أ إثبات الجهة
واجب بالشرع والعقل ،وأنه الذي جاء به الشرع ،وانبنى عليه وأ إبطال

هذه القاعدة إبطال للشرائع«(.2

وال يخفي اب القيم إعجابه باب رشد؛ إذ يعلق على ذلك بقوله « :فقد

المطَّلِعُ على مقاالت القوم الذي هو أعرف بالفلسفة م اب
حكى لك هذا ُ
سينا وأضرابه :إجماع الحكماء على أ اهلل سبحانه في السماء فوق

العالم»(.)3

ثم يفرق اب القيم بي المتطفلي على الفلسفة وبي أساطينها؛ فينقل

ع أبي البركات البغدادي (ت 560ه) ما يراه مناسبا فيقول« :والمتطفلو
في حكايات مقاالت الناس ال يحكو ذلك إما جهال ،واما عمدا وأكثر م

رأيناه يحكي مذاهبهم ومقاالت الناس متطفل ،وكذلك األساطي منهم متفقو

على إثبات الصفات واألفعال وحدوث العالم ،وقيام األفعال االختيارية بذاته

–سبحانه -كما ذكره فيلسوف اإلسالم في وقته أبو البركات البغدادي وقال:
 -1فلسفة اب رشد ،فصل المقال فيما بي الحكمة والشريعة م االتصال والكشف ع مناه
األدلة في عقائد الملة ،ص.94-93

 -2المصدر السابق ص.96

 -3إغاثة اللهفا م مصائد الشيطا .261-257/2 ،
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ال يستقيم كو الرب سبحانه رب العالمي إال بذلك ،وأ نفي هذه المسألة
هذا اإلجالل والتنزيه م

ينفي ربوبيته ،قال :واإلجالل م

أولى»(.)1

هذا التنزيه

ثم يذكر فصال ينقل فيه ع بعض الفالسفة تعظيمهم للرسل والشرائع
ووجوب اتباعهم فيقول« :فصل :وكذلك كا أساطينهم ومتقدموهم العارفو

فيهم ،معظمي

للرسل والشرائع ،موجبي

التباعهم خاضعي

ألقوالهم،

طور آخر وراء طور العقل ،وأ عقول الرسل
ا
معترفي بأ ما جاءوا به

وحكمتهم فوق عقول العالمي وحكمتهم ،وكانوا ال يتكلمو في اإللهيات،

ويسلمو باب الكالم فيها إلى الرسل ويقولو  :علومنا إنما هي الرياضيات
والطبيعيات وتوابعها ،وكانوا يقرو

بحدوث العالم،

وقد حكى أرباب

المقاالت أ أول م عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو ،وكا مشركا

يعبد األصنام ،وله في اإللهيات كالم كله خطأ م أوله إلى آخره ،وقد تعقبه

بالرد عليه طوائف المسلمي  ،حتى الجهمية ،والقدرية ،والمعتزلة ،والرافضة
وفالسفة اإلسالم أنكروه عليه ،وجاء فيه بما يسخر منه العقالء ،وأنكر أ

يكو اهلل سبحانه يعلم شيئا م الموجودات وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا

لكمل بمعلوماته ،ولم يك كامال في نفسه ،وبأنه كا يلحقه التعب والكلل
م تصور المعلومات؛ فهذا غاية عقل هذا المعلم واألستاذ»(.)2

 -1إغاثة اللهفا م مصائد الشيطا .261-257/2

 -2اب قيم الجوزية :إغاثة اللهفا م مصائد الشيطا .261-257/2
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ثم يستدل اب

القيم بكالم فيلسوف اإلسالم -كما يسميه هو -أبو

البركا البغدادي فيقول« :وقد حكى ذلك أبو البركات البغدادي وبالغ في

إبطال هذه الحج وردها؛ فحقيقة ما كا عليه هذا المعلم ألتباعه :الكفر
باهلل –تعالى -ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،ودرج على أثره أتباعه
م المالحدة مم يتسترو باتباع الرسل ،وهو منحل م كل ما جاءوا به،
وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به األنبياء ويرو عرض ما جاءت به

األنبياء على كالمه؛ فما وافقه منها قبلوه ،وما خالفه لم يعبأوا به شيئا،
ويسمونه المعلم األول؛ ألنه أول م وضع لهم التعاليم المنطقية ،كما أ

الخليل ب أحمد أول م وضع عروض الشعر»(.)1
وفي هذا السياق يقول الحافظ ب

تدوي :

-1

الحديث.

-3

ثم تدوي

-2
المحض.
-4

حجر العسقالني « :فمما حدث

ثم تفسير القرآ .
المسائل الفقهية المولدة ع

ثم تدوي ما يتعلق بأعمال القلوب.

 -1المصدر السابق.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

فأما األول فأنكره عمر

األكثرو .

()2

وأبو موسى

وطائفة ،ورخص فيه

وأما الثاني فأنكره جماعة م التابعي َّ ،
كالش ْعبِي(.)3

وأما الثالث فأنكره اإلمام أحمد وطائفة يسيرة ،وكذا اشتد إنكار أحمد

للذي بعده.

ومما حدث أيضا تدوي القول في أصول الديانات؛ فتصدى لها المثبتة
والنفاة؛ فبالغ األول حتى شبه ،وبالغ الثاني حتى عطَّل ،واشتد إنكار السلف

لذلك ،كأبي حنيفة ،وأبي يوسف ،والشافعي ،وكالمهم في ذم أهل الكالم
مشهور ،وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي  وأصحابه ،وثبت ع

مالك أنه لم يك في عهد النبي  وأبي بكر ،وعمر شيء م األهواء؛

يعني بدع الروافض ،والقدرية ،والمعتزلة ،والخوارج ،وقد توسع م تأخر ع
 -1عمر ب الخطاب :أحد كبار الصحابة ،أمير المؤمني  ،توفي مقتوال ،طعنه أبو لؤلؤة فيروز
المجوسي ،غالم المغيرة ب شعبة سنة ثالث وعشري للهجرة .ينظر :اب األثير ،أسد الغابة

في معرفة الصحابة .166/4

 -2أَبو موسى األَ ْشع ِريُّ :عب ُد ِ
اهلل ب ُ قَْي ِ
س ،الفقيه المقري ،أحد كبار الصحابة ،والّه النبي 
َْ
َ
ُ ُْ َ
على زبيد وعد  ،وواله عمر ب الخطاب على البصرة ،وواله عثما ب عفا على الكوفة،
وكا الم ِّ
حكم الذي اختاره علي ب أبي طالب م بي حزبه يوم صفي  .توفي سنة 44ه.
ُ
ينظر ال َذ َهبي سير أعالم النبال.336/3 ،
3
امر ب َشر ِ
ِ
ار :قَْي ٌل ِم ْ أَ ْقَي ِ
َّ
ارَ ،وُذ ْو ِكَب ٍ
احْي َل ب َع ْب ِد ب ِ ِذي ِكَب ٍ
الي ِم ِ  ،أَُبو َع ْم ٍرو
ال َ
 الش ْعبِ ُّيَ :ع ُ ُ َالهم َدانِ ُّي ،ثَُّم َّ
الش ْعبِ ُّي ،تابعي وفقيه ومحدث م السلف ،ولد في خالفة عمر ب الخطاب،
َْ
توفي سنة 100هن ..ينظر ال َذ َهبي ،سير أعالم النبالء.329/7 ،
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القرو الثالثة الفاضلة في غالب األمور التي أنكرها أئمة التابعي وأتباعهم،

ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكالم اليونا  ،وجعلوا كالم
الفالسفة أصال يردو إليه ما خالفه م اآلثار بالتأويل ،ولو كا مستكرها،
ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أ

الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأوالها

بالتحصيل وأ م لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل .فالسعيد
م تمسك بما كا عليه السلف ،واجتنب ما أحدثه الخلف ،وا لم يك له
منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ،ويجعل األول المقصود باألصالة .واهلل

الموفق»(.)1

وهكذا يمك االستنتاج م خالل استعراض اآلراء السابقة أنه يمك

معالجة مشكلة البحث في إطار علمي إقناعي باتباع ما جاء به القرآ
والسنة ،وما كا

عليه سلف األمة ،وبخاصة أصحاب القرو

األولى ،وم سار على نهجهم إلى يوم الدي .

الثالثة

الخاتمة :لوتتضمن أهم نتائج البحث على النحلو اآلتي:

 -1األسماء الشرعية للعقيدة :الفقه األكبر ،والسَُّّنة ،واإليما والشريعة،

والتوحيد ،وأصول ِّ
الدي .

 -2األسماء غير الشرعية للعقيدة اإلسالمية :علم الكالم ،والفلسفة.
 -3الفقه األكبر الذي بي أيدينا أساسه صحيح النسبة إلى أبي حنيفة

وله روايتا .

 -1اب حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري.546/13 ،
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 -4علم الكالم هو علم إثبات العقيد والدفاع عنها وليس العقيدة نفسها،

فهو وسيلة للدفاع عنها ،وليس غاية في حد ذاته.

 -5يوجد رأيا تجاه علم الكالم :رأي يرفضه ،ويمثل أهل السلف،

وم سار على نهجهم ،فهم ال يرتضونه ،ويرو أنه ال يوصل إلى اإليما

السليم؛ وم

ثم فال ضرورة لدراسته .ورأي يقبل به ،ويرو أ

ضرورية للدفاع ع

دراسته

العقيدة -في كل عصر -وبه تعرف دقائق أصول

الدي  ،وبه يدافع عنها.

 -6يجب الفصل بي علم العقيدة وعلمي الكالم والفلسفة أثناء الدراسة؛

الختالف ماهية كل منها ع اآلخر.

 -7يمك معالجة المشكل في إطار علمي إقناعي بحت يفصل علم

العقيدة ع الكالم وع الفلسفة بحيث تدرس العقيدة لوحدها ويدرس العلما

منفصال ع العقيدة.
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المصادر لوالمراجع:

 -1اإلبانة الكبرى ،الب بطة ،تح :رضا ب

الراية بالرياض ،ط1415 ،1ه1995/م.

نعسا

وآخرو  ،دار

 -2أبو حنيفة ،حياته وعصره ،آراؤه الفقهية ،لمحمد أبو زهرة ،طبعة

دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية.

 -3اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية الب

القيم ،تحقيق د.عبد اهلل المعتق الطبعة األولى 1408هن ،مطابع الفرزدق
الرياض ،طبعة أخرى ،دار الكتب العلمية.

 -4أرسطو عند العرب ،لعبد الرحم

بدوى ،وكالة المطبوعات

الكويت ،ط  ،2سنة 1968م.

 -5االستقامة ،الب تيمية ،تح :د .محمد رشاد سالم ،جامعة محمد ب

سعود ،المدينة ،ط1403 ،1ه.

 -6أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الب األثير ،تحقيق علي معوض

وم معه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -7أصول الدي

عند اإلمام أبي حنيفة ،لمحمد ب

الخميس ،دار الصميعي ،السعودية.

عبد الرحم

 -8أصول الدي  ،لعبد القادر البغدادي ،طبعة دار الكتاب العلمية

الثانية 1400هن.
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-9أصول الدي  ،ألبي اليسر محمد البزدوي ،حققه وقدم له ،د.هانز

بترالنس ،طبعة دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي وشركاه ،القاهرة

1388هن.

 -10أصول السنة ،للحميدي ،تح :عبد اهلل ب يوسف الجديع.

 -11إغاثة اللهفا م مصائد الشيطا  ،الب القيم ،دار المعرفة،
تح :محمد حامد الفقي ،بيروت ،ط1395 ،2ه1975 -م.
 -12أليس الصبح بقريب ،الب

تونس ،ط1967 ،1م.

عاشور ،الشركة التونسية للتوزيع،

 -13إيضاح الدليل في قطع حج أهل التعطيل ،الب جماعة ،تح:

وهبي سليما غاوجي األلباني ،دار السالم  ،مصر ،ط.1990 ،1

 -14بيا تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية ،الب تيمية،

مؤسسة قرطبة.

 -15تاري األدب العربي ،لبروكلما  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،

1995.

 -16تاري التراث لفؤاد سزكي  ،ترجمة محمود فهمي وآخري  ،الهيئة

المصرية العامة للكتاب سنة 1977م.

 -17التبصير في أصول الدي

وتمييز الفرقة الناجية ع

الفرق

الهالكي  ،ألبي المظفر اإلسفراييني ،تح :كمال يوسف الحوت ،عالم
الكتب،بيروت ،طبعة أخرى بتحقيق الكوثري ،مطبعة األنوارن القاهرة سنة

1950م.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -18تمهيد لتاري الفلسفة اإلسالمية ،لمصطفى عبد الرازق ،تمهيد

القاهرة 1959م.

 -19تمهيد لدراسة علم الكالم ،لعبد الحميد مدكور ،دار الهاني

للطباعة والنشر2003 ،م.

 -20الجامع الصحيح ،للبخاري ،تح :مصطفى ديب البغا ،دار اب

كثير اليمامة بيروت ،ط1987 ،3م.

 -21الجامع الصحيح ،للبخاري ،حسب ترقيم فتح الباري ،دار

الشعب ،القاهرة ،ط.1987 -1407 ،1

 -22جامع العلوم والحكم ،الب رجب الحنبلي ،دار المعرفة ،بيروت،

ط1408 ،1ه.

 -23درء تعارض العقل والنقل ،أو موافقة صحيح المنقول لصريح

المعقول ،الب تيمية ،تح :عبد اللطيف عبد الرحم  ،دار الكتب العلمية،

بيروت1417 ،هن1997/م.

 -24الرد على المنطقيي  ،الب تيمية دار المعرفة ،بيروت.
 -25سير أعالم النبالءَّ ،
للذ َهبي ،تح :مجموعة محققي

بإشراف

شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة.

 -26شرح أصول أهل السنة والجماعة ،للالَّلَكائي ،تح :أحمد سعد

حمدا  ،دار طيبة ،الرياض.1402 ،

 -27شرح العقيدة الطحاوية الب أبي العز ،تح :عبد اهلل عبد المحس

التركي ،وشعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1434 ،3ه.2013 ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -28صحيح مسلم ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث

العربي بيروت.

 -29الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ،الب القيم ،تح :د.

علي ب

1998م.

محمد الدخيل اهلل ،دار العاصمة ،الرياض ،ط1418 ،3:ه،

 -30ضحى اإلسالم ،ألحمد أمي  ،طبعة دار الكتاب العربي ن

بيروت.

 -31عقيدة اإلسالم واإلمام الماتريدي ،لمحمد ب

المؤسسة اإلسالمية دكا بنجالدش.

 -32العقيدة اإلسالمية ،وربطها بشعب اإليما

أيوب ،طبعة

(العمل والسلوك)

للصادق الغرياني ،مكتبة ب حمودة ،زليت ليبيا ،ط1431 ،2ه2010 -م.

 -33غاية األماني في الرد على النبهاني ،ألبي المعالي محمود

األلوسي ،طبعة دار إحياء السنة باإلسكندرية.

 -34فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الب حجر ،تح :أحمد ب

علي ب

حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،دار المعرفة ،بيروت،

1379ه.

 -35الفرق بي الفرق لعبد القادر البغدادي ،تح :محمد محيي الدي

عبد الحميد مطبعة محمد علي صبيح وأوالده مصر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -36الفصل في الملل واألهواء والنحل ،الب حزم ،طبعة دار المعرفة

للطباعة والنشر،بيروت ،1395 ،طبعة أخرى تحقيق عبد الرحم عميرة،
دار عكاظ للنشر والتوزيع سنة 1402هن.

 -37الفصل في الملل واألهواء والنحل ،الب حزم ،مكتبة الخانجي،

القاهرة.

 -38الفقه األبسط ،ألبي حنيفة ،تحقيق محمد زاهد الكوثري ،طبعة

مطبعة األنوار ن القاهرة سنة 1368هن.

 -39الفقه األكبر ،ألبي حنيفة ،طبعة دار الكتب العلمية بيروت ،سنة

1404هن.

 -40فلسفة اب

رشد ،فصل المقال فيما بي

الحكمة والشريعة م

االتصال والكشف ع مناه األدلة في عقائد الملة -41 ،صححه وراجعه
وضبط أصوله مصطفى عبد الجواد عم ار  ،المكتبة المحمودية التجارية،

مصر.

 -42الفهرست ،الب

المعرفة ،بيروت.

النديم ،تح :رضا تجددي ،طبعة أخرى دار

 -43كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،لعالء الدي البخاري ،طبعة

دار الكتاب العربي ن بيروت.

 -44كشف الظنو ع أسماء الكتب والفنو  ،لحاجي خليفة ،دار

العلوم الحديثة ن بيروت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -45لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية

في عقد الفرقة المرضية ،للسَّفاريني الحنبلي ،مؤسسة الخافقي

دمشق ،ط1402 ،2هن1982 ،م.
 -46مباحث في منه

ومكتبتها،

الفكر اإلسالمي ،لعبد المجيد النجار ،دار

الغرب اإلسالمي ،ط1992 ،1م.

 -47مجموع الفتاوى ،الب تيمية ،تح :أنور الباز ،وعامر الجزار ،دار

الوفاء ،ط1426 ،3هن2005،م.

 -48المدخل إلى دراسة علم الكالم ،لحس الشافعي ،مكتبة وهبة،

ط1991 ،2م.

 -49المشتبه ،للذهبي ،تح :علي البجاوي ،طبعة دار إحياء الكتب

العربية ن القاهرة.

-50المعجم الفلسفي ،لجميل صليبا ،دار الكتاب اللبناني بيروت سنة

 1982م.

 -51المعجم الفلسفي ،لمراد وهبة وآخرو  ،دار الثقافة الجديدة

القاهرة ،ط  ،2سنة 1971م.
 -52المقدمة ،الب

ط1990 ،4م.

خلدو  ،تدقيق عبد اهلل البستاني ،مكتبة لبنا

 -53الملل والنحل ،للشهرستاني ،تح :محمد سيد كيالني ،دار

المعرفة ،بيروت1404 ،ه.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -54منهاج السنة النبوية ،الب

تيمية ،تح :محمد رشاد سالم

1406هن ،طبعة جامعة اإلمام بالرياض ،طبعة أخرى مكتبة الرياض الحديثة

بالرياض.

-55المواقف ،لعضد الدي اإليجي :نشر دار الباز للطباعة والنشر،

دار عالم الكتب ن بيروت.

 -56الموسوعة الفلسفية العربية ،لماجد فخري ،نشر دار اإلنماء

العربي ،بيروت ،م  2القسم الثاني مادة (المشائية) ط  1سنة 1988م.

 -57الموسوعة الميسرة ،في األديا والمذاهب واألحزاب المعاصرة،

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي ،إشراف وتخطيط ومراجعة :مانع ب حماد

الجهني ،دار الندوة العالمية ،والمقدمة مضافة للموسوعة إتماما للفائدة .م
كتاب "فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم" للشي غالب عواجي.

-58موقف المشائية اإلسالمية م النص الديني ،إلنشاد محمد على،

القاهرة سنة 1991م.

 -59النهاية في غريب الحديث واألثر ،الب األثير ،تح :طاهر أحمد

الزاوى ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،هن -
1979م.

 -60هداية العارفي في أسماء المؤلفي وآثار المصنفي  ،إلسماعيل

البغدادي ،طبعة دار العلوم الحديثة ،بيروت ،سنة 1955م.
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الجانب الحديثي والفقهي عند ابن التين الصفاقسي رحمه اهلل في شرحه على صحيح البخاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجانب الحديثي والفقهي عند ابن التين الصفاقسي رحمه هللا
في شرحه على صحيح البخاري
د .خليفة فرج الجراي
كلية اآلداب  -الخمس

مقدمة:
الحمد هلل مسدي النعم ،ودافع النقم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

شريك له ،علم بالقلم علم اإلنسان مالم يعلم ،وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد

اهلل ورسوله ،سيد العرب والعجم ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:

فإن صحيح البخاري من أشهر كتب السنة التي اعتنى بها العلماء

شرقاً وغرباً ،اختصا اًر وشرحاً وتعليقاً ،وكان علماء المالكية أكثر الناس
عناية بهذا الكتاب رواية أللفاظه ،وضبطا لحروفه ،وشرحا لمتونه ،وتعليقا
()1

على تراجم أبوابه ،وحال لمشكالته.

وسأفرد هذا البحث للحديث عن شرح من شروح البخاري ألحد أعالم
المالكية في الغرب اإلسالمي ومن مدينة صفاقس التونسية العالمة الشيخ عبد

الواحد بن التين الصفاقسي المتوفى سنة (611هـ) بصفاقس من السباقين
األوائل لشرح البخاري والذي تقدم شرحه على عديد من الشراح المشهورين

بالمشرق ،كابن حجر العسقالني ،والبدر العيني ،والشهاب القسطالني ،وغيرهم.
( )1ينظر :مدرسة اإلمام البخاري في المغرب (.)238 _ 219/1
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وضع ابن التين _ رحمه اهلل _ شرحا قيما على صحيح البخاري أسماه

(المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح) واعتنى في شرحه
بالفقه المالكي استنباطا من النصوص ،مع ذكر اآلراء المذهبية األخرى،
كما اعتنى بشرح معاني الحديث ،وذكر الروايات المختلفة والتوفيق بينها
وغيرها من الفوائد الحديثية ،وسأقتصر في هذا البحث على الجانبين:

الحديثي والفقهي فقط من خالل شرحه الموسوم آنفا بذكر نماذج من أبواب:

الصالة ،والجنائز ،والزكاة ،والتي تضمنها السفر الثالث من المخطوط الذي
تحصلت عليه من المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ( )07102والذي فقدت

أجزاؤه األول والثاني والخامس والسادس.
وقسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة :وهي هذه.

المبحث األول :ابن التين رحمه اهلل وكتابه المخبر الفصيح.
المطلب األول :التعريف بابن التين رحمه اهلل.

المطلب الثاني :التعريف بكتابه المخبر الفصيح.

المبحث الثاني :الجانب الحديثي والفقهي في الشرح.
المطلب األول :الجانب الحديثي.

المطلب الثاني :الجانب الفقهي.

خاتمة :وضمنتها نتائج البحث.
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المبحث األول:

ابن التين رحمه اهلل وكتابه (المخبر الفصيح(
المطلب األول :التعريف بابن التين.
ـ اسمه ونسبه وكنيته:
لم أقف مع كثرة البحث على ترجمة وافية للعالمة ابن التين رحمه اهلل،

وقصارى ما وقفت عليه شذرات قليلة من بعض المصادر فلم تذكر شيوخه

وال طلبه للعلم وال تالميذه وانما اكتفت بذكر اسمه ونسبه وتاريخ ومكان
وفاته فقالت عنه:
هو أبو محمد ،وقيل أبو الحسن عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن
ثابت المعروف بابن التين الصفاقسي المغربي المالكي.
والصفاقسي نسبة إلى صفاقس المدينة المشهورة في البالد التونسية(.)1
وصفه محمد مخلوف في شجرة النور الزكية :بـ"الشيخ اإلمام العالمة،
المحدث الراوية المفسر الفقيه المتفنن المتبحر ،له عدة مصنفات منها:

المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح فيه اعتناء زائد بالفقه ،ممزوجاً
بكثير من كالم المدونة وشراحها ،مع رشاقة العبارة ولطف اإلشارة ،اعتمده

ب بالسين أَيضاً َسفَاقُس،
َه َملَه
وضم القاف قد أ ْ
الجماعةُ ،وقد تُ ْكتَ ُ
َ
الصادَ ،
صفَاقُس ،بفَتْح ّ
(َ )1
الب ْحر ،اتصف أهلها بالنخوة والعزة في أنفسهم ،بينها وبين
وهي بالد بأَ ْفريقَّيةَ على ساحل َ

قفصة ثالثة أيام ،بينها وبين المهدية ثالثة أيام وبين سوسة يومان وبين قابس ثالثة أيام،

انظر :معجم البلدان (223/3ـ .)329
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الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري ،وكذا اعتمده ابن رشيد

الفهري وغيرهما" ا.هـ.

وقال مقديش في نزهة األنظار :ومن مشايخ صفاقس المشهورين:
سيدي عبد الواحد بن التين ،شهرته تغني عن التعريف بفضله ،وشرحه

مشهور ،له فيه اعتناء بالفقه مع رشاقة العبارة ،ولطف اإلشارة.

أن في تاريخ أمتنا
وهذا األمر يقف بنا على حقيقة مرة ،أال وهي ّ
ولكن ظروفاً وأسباباً
العلمي رجاالً برعوا في فنون شتى من العلوم والمعارفّ ،
حالت دون شهرتهم أو لم يكن لهم من الشهرة والذيوع ما لغيرهم من أقرانهم

أو معاصريهم فبقوا في عالم النسيان.
وفاته:
توفي ابن التين رحمه اهلل تعالى في صفاقس سنة احدى عشرة وستمائة

(611هـ) ،وقبره بها معروف (.)1

قال محمد محفوظ :عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت

المعروف بابن التين الصفاقسي ،أبو عمر ،أبو محمد ،المحدث الفقيه ،توفي
( )1مصادر الترجمة :شجرة النور الزكية ص( )168نيل االبتهاج بتطريز الديباج ص()287

الرسالة المستطرفة ( )52/1كشف الظنون ( )546/1هدية العارفين ( )630/1الموسوعة

الفقهية الكويتية ( )339/6كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين ( )300/1إتحاف
القارئ بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري ص( )191ونزهة

األنظار(.)297/2
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بصفاقس سنة إحدى عشرة وستمائة وعلى قبره قبة صغيرة مستطيلة ذات

شكل خاص على مقربة من ضريح الفرياني ،وأدخل حديثا في الجامع
الجديد البناء الذي نسبوه لإلمام اللخمي.

()1

المطلب الثاني :التعريف بكتابه (المخبر الفصيح) ونسبته إليه.
الكتاب صحيح وثابت في نسبته البن التين رحمه اهلل تعالى ،فقد جاء

صه:
على اللوحة األولى للمخطوط ما َن ّ

السفر الثالث من الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح

ممن عنى بجمعه وشرح معانيه وذكر فوائده الشيخ اإلمام العالمة أبو محمد

عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت الصفاقسي في شرح الحديث
ألف فيه على مذهب إمام دار الهجرة تغمدهما اهلل برحمته.
وقد ذكره غير واحد من العلماء منهم:

ابن خلدون في مقدمته ،فقد ذكره عند حديثه عن علم الحديث وأهم

الشروح فيه وما ينبغي للمتصدي لشرح الجامع الصحيح مراعاته ،قال..." :

ومن َش َر َحهُ ولم يستوف هذا فيه ،فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن
()2
المهلب وابن التين ونحوهم".
( )1انظر :ت ارجم المؤلفين التونسيين ترجمة رقم (.)103
( )2انظر :مقدمة ابن خلدون(.)99/2
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ومما يدلنا على نسبته إليهَّ ،
أن العلماء الشراح المتأخرين ،ذكروا شرح

ابن التين ونقلوا منه وأكثر بعضهم عنه ،ونسبوه إليه وكانوا في بعض

األحيان يكتفون بنسبة الكالم إلى ابن التين دون اإلشارة إلى كتابه ،وقد

أشار ابن حجر الى اطالع ابن رشيد على شرح ابن التّين رحمه اهلل ،وليس
يفسره في دروسه
مدون على صحيح البخاري ،واّنما كان ّ
البن رشيد شرح ّ
المهتمين بكالم
المالكية
المسجدية ،التي كان يحضرها الكثير من البربر
ّ
ّ
ّ

فضل ابن رشيد االعتماد على شرح ابن التّين
المدونة ،وشرحه عليها ،لذلك ّ
ّ
في دروسه هذه ،وال ُيعلم أين أخذه ابن رشيد ،وعن من رواه ،وليس في
()1

األجزاء المطبوعة من رحلته أية إشارة إليه.

متفرقه من فتح الباري ،ما يفيد استفادة
كما ذكر ابن حجر في مواضع ّ
شيخه القطب الحلبي من المخبر الفصيح واطالعه عليه ( .)2وقد استفاد كثير

من الشراح من نقوالت ابن التين رحمه اهلل في شروحهم ومنهم:

الدراري في شرح
ـ
محمد بن يوسف الكرماني صاحب كتاب" :الكواكب ّ
ّ
الجامع الصحيح للبخاري".

الزركشي صاحب كتابي :التّنقيح أللفاظ الجامع الصحيح ،وشرح الجامع
ـ ّ
()3
الصحيح.
( )1أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ( ،350 ،347 /2بتصرف)
( )2فتح الباري.452/4 ،

الزركشي من ابن التّين ،انظر :فتح الباري.534/9 ،
( )3وذكر ابن حجر نقل ّ
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ـ ابن الملقّن :في كتابه التّوضيح في شرح الجامع الصحيح للبخاري.
()1
ـ الحافظ ابن حجر العسقالني في فتح الباري.
ـ بدر الدين العيني في عمدة القاري.
()2

السخاوي في فتح المغيث.
ـ ّ
الساري ،وذكر فيه ّأنه اطلع على شرح ابن التّين،
ـ القسطالني في هدي ّ
()3
ونقل عنه في أكثر من موضع.
ـ الشيخ محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني صاحب كتاب الفجر

الساطع على الصحيح الجامع ،وقد أكثر من النقل عنه ،حتى َّإنه يقول في
بعض نقوله :وقال ابن التين في فصيحه ( ،)4اختصا اًر في ذكر العنوان.

( )1نقل ابن حجر وبدر الدين العيني عن ابن التين في شرحيهما في أكثر من تسعمائة موضع
تقريباً.

( )2انظر :فتح المغيث للسخاوي()95/3

( )3ذكره القسطالني في مقدمة شرحه إرشاد الساري  ،42/1ووصف ابن التين باإلمامة ،وقال
َّ
بأنه اطلع على الكتاب.

( )4انظر :الفجر الساطع (.)94/2
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ثانيا :الرو ِ
اية التي اعتمدها ابن التين رحمه اهلل تعالى في شرحه

للصحيح.

اعتمد ابن التين رحمه اهلل تعالى في إيراد متون أحاديث صحيح

البخاري في شرحه ،على رواية أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد األنصاري
الهروي المالكي434( ،هـ).

وهذا مالحظ في شرحه بكثرة عند شرح بعض الكلمات التي فيها

اختالف في الرواية يقول كذا في رواية أبي ذر ،أي رواية حديث الباب ،ثم
يذكر الروايات األخرى وتعتبر رواية أبي ذر من أتقن الروايات للصحيح وقد

اقتصر عليها أيضا الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى في الفتح.

()1

المبحث الثاني :منهجه في الشرح

المطلب األول :الجانب الحديثي:

الملحظ األول ـ بيان الروايات المختلفة في اللفظ الواحد والتعليق عليها.
أخذ هذا الجانب مكانا كبي ار في شرح ابن التين ومن ذلك:
قوله في شرح "فآنقنني" أي :فرحنني وفي رواية أخرى" :وآثقنني" بالثاء
()2

معجمة ثالثا ،وفي أخرى التاء معجمة ثنتين من فوق ،وال وجه لها في اللغة.
( )1انظر :الفتح (. )7/1

( )2ينظر :باب مسجد بيت المقدس لوحة رقم (أ .)40 /
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وقوله في شرح "فأرسل يقرئ السالم" بضم الياء وفي رواية أخرى "يق أر

السالم" بفتح الياء وال وجه له علمته(.)1

وقوله في شرح "وال يختلى خالها" وقع عند الشيخ أبي الحسن ممدودا،
وفي رواية أبي ذر مقصورا ،وكذلك هو في اللغة بالقصر.

()2

ت لَهُ قَ ْب ًار
ت َّ
الرُج َل إذا َج َعْل ُ
وقوله في شرح تعليق البخاري (فَأَ ْق َب َرهُ) أَ ْق َب ْر ُ
وفي رواية أبي الحسن "قبرت الرجل جعلت له قبرا" وليس كذلك وانما هو

في اللغة :أقبرت الرجل أي :جعلته ذا قبر يوارى فيه ،وقبرته دفنته ،وذلك

في رواية أبي ذر.

()3

الملحظ الثاني :التوفيق بين الروايات.
كثي ار ما يذكر ابن التين رحمه اهلل الروايات األخرى عند شرح رواية

حديث الباب واذا كان هناك في ظاهر الرواية األخرى اختالف بين الروايتين
فانه يوفق بينهما إلى حد ما ،ومن ذلك:
قوله في شرح حديث تهجد النبي  إذا قام من الليل :وقال ابن عباس

في رواية كريب المتقدمة حين بات عند ميمونة ":أن النبي  لما استيقظ
( )1ينظر :باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه لوحة رقم
(ب.)45/

( )2ينظر :باب اإلذخر والحشيش في القبر لوحة رقم (أ.)46/

( )3ينظر :باب ما جاء في قبر النبي صلى اهلل عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي اهلل عنهما
لوحة رقم (ب.)43/
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تال العشر اآليات من آخر سورة آل عمران" وفي رواية طاووس هو هذا
َّم َوات َو ْاأل َْرض" ـ
الدعاء ـ أي حديث الباب " :اللَّهُ َّم لَ َك اْل َح ْم ُد أ َْن َ
ت قَي ُم الس َ
فقد يكون هذا في وقت آخر إما شهده أو بلغه ،وقد يكون كله في وقت واحد
وسكت هو عنه أو نسيه الناقل.

()1

ات لَهَا ثَالَثَةٌ م َن اْل َولَد َك ُانوا ح َج ًابا
ام َأرٍَة َم َ
ُّما ْ
وقوله في شرح حديث " أَي َ
م َن َّ
النار" :وفي رواية مسلم الخبر على الثأنيث ،بقوله "كن له حجابا من

النار" قال :فاإلنسان يؤنث؛ ألنه نسمة ونفس ،قال اهلل تعالىM :فَ ْاد ُخلي في

ع َبادي َو ْاد ُخلي َجَّنتي.)2( L

()3

وقوله في شرح "لقبورنا وبيوتنا" وفي رواية أخرى " لقينهم

وبيوتهم"

يحتمل أن يكون قال الثالث كلمات( ،)4فأتى بعضهم ببعضها واآلخر

ببعضها.

()5

( )1ينظر :باب التهجد باليل لوحة (أ.)25/

( )2اآلية ( )30من سورة الفجر ،ينظر :باب من مات له ولد فاحتسب لوحة (ب.)42/
( )3قينهم بفتح القاف هو :الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار.
( )4ويقصد :القبور والبيوت والقين.

( )5ينظر :باب اإلذخر والحشيش في القبر لوحة(أ.)46/
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الملحظ الثالث :بيانه لمراد البخاري من إيراد الحديث على كيفية

مخصوصة.

ومن هذا الباب ما ذكره من مراد البخاري في تبويب حديث ذي اليدين

تحت باب :من لم يتشهد في سجدتي السهو قال :قال بعض أهل العلم:
مفهوم حديث ذي اليدين وحديث ابن بحينة أنه سجد وسلم ولم يتشهد،

وتبويب البخاري في خبر ذي اليدين باب من لم يتشهد في سجدتي السهو

أنه تأول خبر ذي اليدين كما تأوله هذا القائل أنه لم يتشهد فيه(.)1

وقوله في حديث ابن صياد أن البخاري أتى به في باب :هل يعرض

اإلسالم على الصبي؟ قال :ألن قوما استدلوا به على أن إسالم الصبي
()2

يصح.

وقوله في سبب عدم إسناد البخاري إلى الليث في حديث "ما يستخرج

من البحر" قال :قال البخاري :وقال الليث :حدثني جعفر وذكر إسناده إلى
النبي ـ  ـ ولم يسند هو إلى الليث.
وقد أسنده عاصم بن علي عن الليث ،والبخاري حدث عن عاصم،

ولعله لم يسمعه منه أو لعله يتواطأ في روايته عن الليث.
( )1ينظر :باب من لم يتشهد في سجدتي السهو لوحة (ب.)33/
( )2ينظر :باب هل يعرض االسالم على الصبي لوحة (أ.)39/
( )3ينظر :باب ما يستخرج من البحر لوحة (ب.)65/
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الملحظ الرابع :تعيين المبهم الواقع في الترجمة.

من ذلك أن البخاري قال في ترجمة حديث أبي هريرة" :العجماء

جبار "..وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية" :قال ابن التين

وحكى البخاري "عن بعض الناس" وهو :أبو حنيفة.

()1

الملحظ الخامس :تعيين المبهم الواقع في السند.
ومن أمثلة ذلك قول ابن التين في شرحه لسند البخاري لحديث الكفن

من جميع المال عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال :وابراهيم بن
سعد هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ،وروى عن أبيه عن جده عن
عبد اهلل جد أبيه وإلبراهيم ابن سمي يعقوب ثقة .

()2

الملحظ السادس ـ طريقته في ذكر تراجم األبواب وشرحها.
البن التين رحمه اهلل تعالى في ذكر تراجم األبواب طرق عدة منها:
أولاَّ :أنه يذكر ترجمة الباب كما هي في صحيح البخاري ،وهذا مالحظ

في عدة أبواب.

ثانيا :إذا تكرر الحديث في بابين متتاليين فإنه يكتفي بذكر ترجمة
الباب األول وال يورد الباب الذي يليه مثال ذلك :باب :يؤخر الظهر إلى
( )1ينظر :باب في الركاز الخمس لوحة (أ.)80/

( )2ينظر :باب الكفن من جميع المال لوحة (ب.)47/
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اغت
عد َما ز َ
العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ،وباب :إ َذا ارتَحل َب َ
()1
ُّ
هر ثُم َركب ،فانه اكتفى بذكر األول فقط.
الشمس َ
ْ
صلى الظ َ
وأيضا باب :صالة القاعد وباب :صالة القاعد باإليماء وباب :إذا لم
يطق قاعدا صلى على جنب فانه اكتفى بذكر ترجمة باب صالة القاعد فقط
()2

وأحاديثه.

ثالثا :قد يختصر ترجمة الباب ،من ذلك على سبيل المثال :ترجمة

باب :فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصالة بعد الوضوء بالليل
والنهار ،اختصرها بقوله :باب :فضل الطهور بالليل والنهار.

()3

وقد يختصر ترجمة بابين في ترجمة واحدة ،كما هو الحال في باب:
ليس على المسلم في عبده صدقة ،وباب :ليس على المسلم في فرسه

صدقة ،فضم البابين معا بقوله باب :ليس على المسلم في عبده وفرسه
صدقة.

()4

رابعا :قد يجمع عدة تراجم في باب واحد بأحاديثها كما جمع ستة تراجم

تعار من الليل فصلى ،والمداومة على
في باب واحد وهي :باب فضل من ّ
ركعتي الفجر ،والضجعة على الشق األيمن بعد ركعتي الفجر ،ومن تحدث
( )1انظر :لوحة (أ.)30/

( )2انظر :لوحة (ب.)28/
( )3انظر :لوحة (ب.)23/
( )4انظر :لوحة (أ.)92/
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بعد الركعتين ولم يضطجع ،وما جاء في التطوع مثنى مثنى ،والحديث بعد

ركعتي الفجر.

()1

خامسا :قد يذكر ترجمة باب واحد ،ويضم معها أبوابا أخرى ،مكتفيا
بالترجمة األولى كما في باب مسجد قباء ،وباب :من أتى مسجد قباء كل

سبت ،وباب :إتيان مسجد قباء راكبا وماشيا فقد ضمها في باب :مسجد
قباء.

()2

سادسا :قد يضم بابين أو عدة أبواب ،فيؤلف من تراجمها ترجمة

بغير
واحدة ،كقوله " باب اْل َكفَن فى اْلقميص الذى ُي َكف أو الَ ُي َكف واْل َكفَن َ
()3
مامة".
قَميص َوالَ ع َ
الملحظ السابع :طريقته في ذكر الحديث المراد بالشرح.

أن يذكر ابن التين _ رحمه اهلل تعالى _ ترجمة الباب يذكر
بعد ْ
األحاديث مجردة من اإلسناد ،ومكتفياً في أغلب األحيان بذكر الصحابي أو
من هو دونه.

يورد ابن التين ـ رحمه اهلل ـ الحديث كامالً ،معتمداً في الغالب األعم

على رواية أبي ذر الهروي ،ولم يختصر حديثاً واحداً من أحاديث الباب ،إال

أنه أحيانا ال يذكر بعض األبواب.
( )1انظر :لوحة (ب.)26/
( )2انظر :لوحة (ب.)38/
( )3انظر :لوحة (أ.)46/
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وفي بعض المواضع عندما يجمع عدة تراجم في باب واحد ،ال يورد

من هذه األبواب سوى حديث واحد.

()1

وقد يذكر_ رحمه اهلل _ ترجمة باب واحد ،ويدخل تحتها أحاديث أبواب
أخرى من دون تمييز

()2

الملحظ التاسع :طريقة ابن التين رحمه اهلل تعالى في شرح الحديث.
طريقة ابن التين _رحمه اهلل تعالى_ ،في شرحه لصحيح اإلمام
البخاري رحمه اهلل تعالى ،أحيانا يقوم بشرح الحديث كامال جملة جملة

وأحيانا ينتقي انتقاء ،ولمواضع معينة ،حسبما يرى فيه الفائدة ،وحسب ما

تحتاج إليه األلفاظ من بيان وتوضيح .

كما أنه ُيصدر العبارة المراد شرحها بقوله (قوله كذا ،)..ومنهجه في

شرحه كاآلتي:

أولا :يشرح ابن التين _رحمه اهلل_ ترجمة الباب ،ويبين ما فيها من

أحكام ،ومثال ذلك :ما ورد في شرحه لترجمة باب :التهجد باليل وقوله
َّد به َنافلَةً لَ َك} فقال :قوله" :ومن الليل فتهجد به"
{وم ْن اللَّْيل فَتَهَج ْ
تعالىَ :
قال علقمة واألسود :التهجد :بعد النوم ،وهو في اللغة :السهر ،وقال ابن
فارس وغيره :المتهجد المصلي ليال كما ذكر البخاري ،والهجود :النوم،
( )1انظر مثال  :باب :يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس لوحة (أ.)31/

( )2كما في باب مسجد قباء ،وباب :من أتى مسجد قباء كل سبت ،وباب :إتيان مسجد قباء
راكبا وماشيا فقد ضمها في باب :مسجد قباء دون تمييز.
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ويقال :تهجد إذا سهر ،وهجد إذا نام وقال مجاهد :هذا خاص للنبي صلى

اهلل عليه وسلم؛ ألنه غفرت له ذنوبه فهي نافلة من أجل أنه ال يعملها كفارة

للذنوب ،وغيره يعمل ما سوى الفرائض للكفارات والذنوب والنافلة ما ال يجب
فعله ،وهي في اللغة :الزيادة.

()1

وترجمة باب :يعقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل فقال:
قوله في التبويب :يعقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل ،غير

موافق لظاهر الحديث ،إنما ظاهر الحديث أنه يعقد على رأس من يصلي

ومن لم يصل وقوله "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم" يحتمل أن يكون

ذلك قوال بمعنى السحر فيعمل فيمن خذل ويصرف عمن وفق قال اهلل

{وم ْن َشر َّ
النفَّاثَات في اْل ُعقَد} والقافية :مؤخر الرأس ،وقال صاحب
تعالىَ :
العين وأبو عبيد :القافية هي :القفا ،قال :وقافية كل شيء آخره ،وقيل آلخر
منبت الشعر :قافية ،قال ابن حبيب :قافية الرأس وسطه وأعاله وأعلى

الجسد ،ولذلك سميت قافية كما سمي آخر البيت من الشعر قافية ،ولما قال
عليه السالم" :إذا هو نام" كان ظاهره أن عقده إنما يكون عند النوم .
( )1اآلية ( )79من سورة االسراء وانظر :لوحة (ب.)22/
( )2انظر :لوحة (ب.)35/
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ثاني ا :يذكر ابن التين _رحمه اهلل_ مناسبة الترجمة للحديث وذلك كما

جاء في باب :ما قيل في أوالد المسلمين قال بعضهم بوب على أوالد

المسلمين ولم يذكر حديثا ،ولكن إذا رحم اآلباء فاألبناء أولى.

()1

ثالث ا :يبدأ ابن التين _رحمه اهلل_ بترجمة راوي الحديث وذلك في

مواضع كثيرة من الشرح.

رابعا :ينتقي ابن التين _رحمه اهلل_ من ألفاظ الحديث ما يرى الحاجة

في شرحه ،أو َّأنه يرى الفائدة فيذكرها ،سواء كانت فائدة قرآنية أو حديثية أو

لغوية أو فقهية.

خامسا :يورد أحيانا األحاديث التي تحت الترجمة أو الباب ،ثم ال يعلق
وال يشرح منه شيئاً ،ومثال ذلك ما جاء في باب :من تسحر فلم ينم حتى

صلى الصبح( ،)2وقد يكون ذلك راجعا إلى وضوح األحاديث وعباراتها .

سادسا :أحيانا يذكر الفوائد واألحكام المستفادة من الحديث مثال ذلك:

الرُج ُل في َح َياة النَّبي  إ َذا
ان َّ
ما جاء في باب :فضل قيام اليل ،حديثَ ":ك َ
َأرَى ُرْؤَيا قَصَّهَا "..قال :فيه :أنهم كانوا يقصون رؤياهم على النبي  ألنها
من الوحي إال أن صاحبها من غير األنبياء ،وفيها قص الرؤيا الصالحة

ليعرف صاحبها ما له عند اهلل ،وفيه :فضل عبادة الشاب ،وفيه :نوم العزب

في المسجد الخاص ،وفيه :رؤيا المالئكة في المنام  ،وفيه :سكوت ابن
( )1انظر :لوحة (ب.)22/

( )2انظر :باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح لوحة (أ.)23/
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عمر عن القوم الذي عرف ،وفيه استحياء ابن عمر أن يذكر للنبي 

فضيلته بنفسه ،وفيه :تبليغ حفصة ،وفيه :قبول خبر المرأة ،وفيه :قول النبي

 :نعم الرجل عبد اهلل ،ولم يحر عليه أن يغتر بالمدح لعلمه بقوة إيمانه،
وفيه :اشتراط قيام الليل وتحريضه.

()1

سابعا :ال يكرر شرح المسائل واألبحاث التي ذكرها سابقا وانما يكتفي
بقوله :تقدم ذكره ،أو :تقدم بيانه ،أو :وقد تقدم  ،دون اإلشارة إلى الموضع
المتقدم ومن ذلك قوله :عند مسألة الجمع في الصالة في السفر قال :وتقدم

ذكره،

()2

وقوله :عند شرحه لكلمة " تهجد" قال :وقد تقدم ،وقوله :عند شرح "

يشوص فاه" وقد تقدم إيعاب ذلك،

()3

واإلمام يخطب ،قال :وقد تقدم ذكر ذلك.

وقوله :عند مسألة صالة ركعتين

()4

المطلب الثاني :الجانب الفقهي.
الملحظ األول :التنبيه على المعنى الفقهي الخفي في الحديث.
وهذا الجانب يدل على دقة استنباط ابن التين؛ وجودة استخراجه
للمعاني الدقيقة في الحديث؛ ومما وقع له من ذلك :تعليقه على قول عمر:

إني ألجهز جيشي ،وأنا في الصالة "..فإنه قال :إنما ذلك فيما يقل فيه
( )1انظر :باب فضل قيام اليل لوحة (أ.)19/

( )2انظر :باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس لوحة (ب.)24/
( )3انظر :باب طول القيام في صالة اليل لوحة (ب.)22/

( )4انظر :باب فضل من تعار من اليل فصلى لوحة (أ.)30/
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التفكر قد يطيق أن يقول في نفسه أقدم فالنا وأخرج معه كذا من العدة فيأتي

على ما يريده في أقل شيء من الفكرة ،وأما إن تابع التفكر وأكثر حتى ال
()1
يدري كم صلى فهذا إنما ٍ
اله في صالته يجب عليه اإلعادة.
وقوله في شرح حديث "وأحب الصيام إليه صيام داود" المعنى فيه :أن

المؤمن لم يتعبد بالصيام خاصة ،بل يتعبد بالحج والجهاد وغيرهما ،فإذا
استفرغ جهده في الصوم انقطعت قوته وبطلت سائر العبادات ،فأُمر أن
يستبقي قوته للعبادات.

()2

الملحظ الثاني :بيان فوائد الحديث وأحكامه.
وفي هذا الباب كثي ار ما يذكر فوائد الحديث أثناء الشرح ومن ذلك قوله
في حديث قيام النبي  حتى ترم قدماه قال :فيه :أنه عليه السالم كان

يفعل من العبادة ما ينهى عنه أمته لعلمه بقوة نفسه ،ولما خشي على أمته
من الملول عن ذلك ،ومنه جواز السجود والصالة شك ار لنعمة اهلل (.)3

ال َخ َرَج َّ
النب ُّى -  -
وقوله في حديث َس ْه ٍل  -رضى اهلل عنه  -قَ َ
يصلح ب ْين بنى عمرو ْبن عو ٍ
اء بالَ ٌل أ ََبا َب ْك ٍر -
فَ ،و َح َانت َّ
ُ ْ ُ َ َ َ
الصالَةُ ،فَ َج َ
َْ
َْ
النب ُّى  -  -فَتَ ُؤُّم َّ
ال ُحب َس َّ
ال َن َع ْم إ ْن ش ْئتُ ْم.
اس قَ َ
رضى اهلل عنهما  -فَقَ َ
الن َ
الصالَةَ".
ام بالَ ٌل َّ
فَأَقَ َ
( )1ينظر :باب يفكر الرجل الشئ في الصالة لوحة (أ.)25/
( )2ينظر :باب من نام عند السحر لوحة (ب.)33/

( )3ينظر :باب قيام النبي عليه السالم حتى ترم قدماه لوحة (ب.)31/
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قال :وفيه :شق اإلمام الصفوف ،وفيه :أن اإلمام ال يؤم القوم إال لقول

أبي بكر :إن شئتم ،وفيه :جواز إمامة المفضول الفاضل إذا سبق بالدخول
في الصالة ،وفيه :الرغبة في الصف األول ،وفيه :رفع اليدين بحمد اهلل،

والتصفيح والتصفيق بصفحتي الكف.

()1

الملحظ الثالث :أقوال فقهاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع
التابعين.
يعتبر شرح ابن التين من كتب شروح الحديث الفقهية ،والتي ُعنيت

ببيان المسائل واألحكام ،فاعتنى المصنف واهتم في المقام األول ،بأقوال

الصحابة الكرام رضوان اهلل تعالى عليهم؛ كأقوال عمر وابن عمر وابن
عباس وابن مسعود ،والسيدة عائشة أم المؤمنين  وغيرهم.
كما اعتنى في بعض المسائل بإيراد أقوال أئمة من التابعين رحمهم اهلل
تعالى أو من بعدهم ،ممن لم يشتهر لهم طالب أو تالميذ أو أنهم ألفوا كتباً
في جانب من جوانب العلوم اإلسالمية المختلفة ،من هؤالء:

علقمة بن قيس بن عبداهلل النخعي فقيه العراق62( ،هـ)  ،عبدالرحمن
بن أبي ليلى (83هـ) عروة بن الزبير (93هـ) سعيد بن المسيب (93هـ)
إبراهيم بن يزيد النخعي (96هـ) مجاهد بن جبر (102هـ) عامر الشعبي

(104هـ) طاووس بن كيسان (106هـ) سالم بن عبداهلل بن عمر(107هـ)
( )1ينظر :باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصالة للرجل لوحة (أ.)35/
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الحسن البصري (110هـ) عطاء بن أبي رباح (114هـ) نافع مولى ابن عمر

(117هـ) قتادة بن دعامة (117هـ) عبدالرحمن األعرج(117هـ) ابن شهاب
الزهري (123هـ) ربيعة الرأي (136هـ) زيد بن أسلم (136هـ) األوزاعي

(151هـ) ابن أبي ذئب (159هـ) سفيان الثوري (161هـ) الليث بن
سعد(175هـ) ابن المبارك (197هـ) إسحاق بن راهويه (238هـ) .
الملحظ الرابع :نقل اإلجماع وبيان المخالفين له.
ينقل ابن التين رحمه اهلل اإلجماع في المسألة إذا كان فيها إجماع

وأحيانا يذكر المخالفين له ومن ذلك:

نقله اإلجماع في أن السفر الذي تقصر فيه الصالة محدود عند الفقهاء
وان اختلفوا في المسافة ،ثم ذكر من خالف هذا اإلجماع فقال :السفر الذي
تقصر فيه الصالة محدود عند فقهاء األمصار ،وذهب داوود أنه ال حد له
وأنه يقصر في قليله وكثيره ،دليلنا إجماع الصحابة ،ذكره القاضي أبو محمد

وغيره :أنهم أجمعوا على مسافة ،وان اختلفوا في قدرها ،فمن لم يعتبر

المسافة خالف اإلجماع.

()1

كذلك نقله اإلجماع في عدد تكبيرات صالة الجنازة وأنها أربع كما جاء

في حديث الباب " فصف بهم وكبر أربعا" ثم ذكر المخالفين لهذا اإلجماع
من حيث االختالف في عدد التكبيرات فقال :وحكي عن أبي ليلى :أن
( )1ينظر :باب في كم يقصر الصالة لوحة (أ.)7/
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التكبير خمس واليه ذهب الشيعة وحكي عن بعض المتقدمين أنه ثالث،
وقال آخرون :أكثره سبع وأقله ثالث ،وذكر الداودي قيل :ست ،وذكره ابن

المنذر عن علي بن أبي طالب  ،وقال عن أحمد :ال تنقص من أربع وال
تزيد على سبع ،وفيه قول سابع :أن يكبر ما كبر إمامه ،ثم ذكر أن
()1

االجماع انعقد على إبطال الخامسة.

أيضا قوله في شرح حديث زكاة الفطر وقوله "أو صاعا من زبيب" ال

خالف في جواز إخراجه بين فقهاء األمصار ،وحكي عن بعض المتأخرين
()2

المنع منه ،وهو محجوج باإلجماع.

الملحظ الخامس :المقارنة بين أصحاب المذاهب في أغلب المسائل.
كثي ار ما ينقل ابن التين رحمه اهلل أقوال المذاهب األخرى في المسألة

سواء كان فيها خالف أو اتفاق بين أصحاب المذاهب حتى أصبح كتابه
مصد ار من مصادر الفقه المقارن لما تضمنه من أقوال فقهاء غير المالكية
ومن ذلك:

 _1نقله ألقوال العلماء في مسألة حكم صالة القصر فقال :اختلف
أصحابنا في القصر ،هل هو واجب ،أو مندوب إليه ،أو مباح؟ فروي عن
أشهب هو :فرض وهو قول ابن بكير وابن الجهم والقاضي إسماعيل وابن

( )1ينظر :باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه لوحة (ب.)26/

( )2ينظر :باب صدقة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من
زبيب لوحة (أ.)97/
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سحن ون وأبي حنيفة ،وروى أبو مصعب وابن وهب :أنه سنة ،وهو قول أكثر
أصحابنا ،وقول الشافعي والبغداديون من أصحابه يقولون :فرض على
()1

التخيير وهو قول األبهري.

 _2وقوله في ألفاظ التشهد في الصالة" :التحيات هلل والصلوات

والطيبات" ذهب أبو حنيفة إلى اختيار هذا اللفظ في التشهد ،وذهب الشافعي
إلى اختيار تشهد ابن عباس ،وذهب مالك إلى اختيار تشهد عمر.

()2

 _3وقوله في صالة النافلة على الدابة :ال خالف في جوازه في سفر

القصر ،واختلفوا في جوازها فيما عداه ،فمنعه مالك ،وجوزه أبو يوسف في
الحضر ،دليل الجمهور أنها صالة فال يجوز أن يؤتى بها في الحضر على

الراحلة كالفرض ،وهل يجوز في سفر ال تقصر فيه الصالة؟ منعه مالك
()3

وأجازه الشافعي وأبو حنيفة.

 _4وقوله في شرح حديث "لو منعوني عناقا" قال :فيه :وجوب الصدقة

في السخال والفصالن والعجاجيل وبه قال الفقهاء حاشا محمد بن الحسن
( )1ينظر :باب يقصر إذا خرج من موضعه لوحة (أ.)12/

( )2ينظر :باب من سمى قوما أو سلم في الصالة على غيره وهو ال يعلم والتصفيق للنساء
لوحة (ب.)18/

( )3ينظر :باب صالة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به لوحة (ب.)20/
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فقال :ال شيء في ذلك ،وفيه :أن واحدا منها يجزئ ،وهذا قول الشافعي
()1

وأبي يوسف ،ونحا إليه محمد بن عبد الحكم.

 _5وقوله عند شرح قول ابن عباس :أن الزكاة تعطى ألجل الحج قال:

قال ابن حنبل بذلك ،وقال :ومعنى قوله تعالىَ M:وفي َسبيل اللَّه:)2(Lالحج،
وقال مالك :وجمهور الفقهاء هو الغزو والجهاد ،ودليلهم أن هذا اللفظ إذا
أطلق كان ظاهره الغزو والجهاد.

()3

 _6وقال في القدر الذي يخرج منه البر في زكاة الفطر :فعندنا ال

يخرج إال صاعا ،وبه قال الشافعي ،وقال أبو حنيفة :يجزي نصف صاع
()4

من بر.

 _ 7وقوله في العبد إذا كان مملوكا لجماعة هل تخرج عنه زكاة
الفطر؟ قال :وان كان لجماعة زكاه عند مالك والشافعي ،وقال أبو حنيفة :ال
تجب فيه زكاة فطر(.)5

( )1ينظر :باب البيعة على إيتاء الزكاة لوحة (ب.)77/
( )2اآلية ( )60من سورة التوبة.

( )3ينظر باب :قول اهلل تعالى وفي الرقاب وفي سبيل اهلل لوحة (أ.)89/

( )4ينظر باب :صدقة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من
زبيب لوحة (ب.)109/

( )5ينظر باب :صدقة الفطر على الحر والمملوك لوحة (أ.)76/
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 _8وقوله في باب اتباع الجنائز :ويمشي أمام الجنائز وهو المشهور

من مذهب مالك ،وبه قال الشافعي وابن حنبل ،وقال أبو حنيفة :المشي

أمامها ممنوع ،والسنة المشي خلفها ،وقال أشهب :المشي خلفها واسع،
والسنة أمامها ،وقال أبو مصعب :المشي أمامها ووراءها واسع ،وكل ذلك

فعله الصالحون.

()1

الملحظ السادس :أثر مذهب مالك في الشرح:
وأثر مذهب مالك وأصحابه في شرح ابن التين واضح جداً باعتبار

الشارح فقيها مالكيا فكان تركيزه منصبا على المذهب المالكي  ،ومن

مظاهره:

أ ـ حكاية أقوال مالك.
نقله ألقوال مالك كثيرة جدا وسنذكر منها على سبيل المثال ال

الحصر:

نقله قول مالك في المرأة يسافر معها ابن زوجها قال :وقد قال مالك:

أكره أن يخرج بها ابن زوجها وان كان ذا محرم منها.
( )1ينظر باب :األمر باتباع الجنائز لوحة (ب.)28/
( )2ينظر باب :في كم يقصر الصالة لوحة (أ.)7/
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وفي مسألة إتمام الصالة عند الرجوع من السفر قال :قال مالك :ال يتم

حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.

()1

وحكايته قول مالك في مسألة الجمع في السفر وليلة المطر وعرفة
ومزدلفة قال :قال مالك يصليها بأذانين واقامتين.

()2

وفي ركعتي الفجر قال :قال مالك هما من الرغائب وليستا من السنن.
وفي البصاق في الصالة قال :قال مالك :ال بأس أن يبصق أمامه أو

عن يساره أو عن يمينه.

()3

ب ـ بيان المشهور من مذهب مالك.
عندما يذكر ابن التين رحمه اهلل أقوال المذهب فإنه يبين المشهور منها
ومن ذلك:
قوله في صالة الجنازة :وأما صالة الجنازة فال تمنع في وقت مختار
لصالة الصبح والعصر ،فإذا خرج وقتها المختار ففيها قوالن :المشهور أن
ال تفعل.

()4

( )1ينظر باب :يقصر إذا خرج من موضعه لوحة (ب.)9/

( )2ينظر باب :هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء لوحة (أ.)12/
( )3ينظر باب :تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا لوحة (ب.)22/
( )4ينظر باب :مسجد بيت المقدس لوحة (أ.)40/
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وقوله في حكم بسط الثوب في الصالة للسجود قال :وحكم ما أنبتته

األرض وكان باقيا على صفته األصلية مثل الخمرة والحصير وشبهها حكم

األرض ال كراهة في ذلك ،وأما ما أنبتته األرض وقد انتقل عن صفته

األصلية كثياب القطن والكتان فالمشهور من مذهب مالك كراهية ذلك.

()1

وقوله في مسألة االمام يصلي قاعدا بالناس قال :والمشهور من مذهب
مالك :أنه ال يجوز أن يكون إماما إذا كان من وراءه قادرين على القيام.

()2

وقال في اتباع الجنائز :ويمشي أمام الجنائز وهو المشهور من مذهب

مالك.
شئ.

()3

وقال في مسألة التخفيف في الخرص :المشهور عن مالك أنه ال يلغى

()4

ج ـ حكاية اختالف أصحاب مالك.
كما أن ابن التين رحمه اهلل ينقل أقوال المذاهب األخرى في المسألة

فإنه أيضا ينقل أقوال علماء المذهب المالكي ومن ذلك:

قوله في اإليماء في صالة النافلة :وهل يومئ من يصلي النافلة على
()1

األرض؟ منعه ابن القاسم ،وأجازه ابن حبيب.

( )1ينظر باب :بسط الثوب في الصالة للسجود لوحة (ب.)29/
( )2ينظر باب :االشارة في الصالة لوحة (ب.)17/
( )3ينظر باب :األمر باتباع الجنائز لوحة (أ.)28/
( )4ينظر باب :خرص التمر لوحة (أ.)82/
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وقال في افتتاح الصالة من قيام ثم أراد الجلوس :فمن افتتحها قائما ثم
()2

أراد أن يجلس فذلك له عند ابن القاسم وأباه أشهب.

وقال في مسألة التسبيح لإلمام في حالة السهو :وأما إن سبحوا به بعد
أن استوى قائما فال يرجع إلى الجلوس؛ ألنه قد فاته محل الجلسة وتلبس

بركن وهي الوقوف ،فإن رجع فقال ابن القاسم وأشهب وعلي بن زياد :ال تفسد

صالته ،وقال سحنون :تفسد ،ثم قال :واذا قلنا :أن صالته ال تفسد بالرجوع

فمتى يسجد؟ قال ابن القاسم بعد السالم ،وقال علي وأشهب :قبل.

()3

وقال في مسألة من صلى في ثوب حرير :قال ابن وهب :ال يعيد في
الوقت وال غيره وان كان واجدا لغيره ،وقاله ابن الماجشون في الثمانية سواء
صلى به ساهيا أو عامدا قال أشهب :إن كان معه غيره ما يستره لم يعد وان لم
يكن معه غيره أعاد في الوقت ،وقال سحنون :يعيد في الوقت وان كان عليه

غيره يستره ،وهو قول ابن القاسم ،وقال ابن حبيب :وان كان عليه غيره يستره،
()4

وهو قول ابن القاسم ،وقال :أثم ولم يعد وان لم يكن عليه غيره أعاد أبدا.

وقال في باب الزكاة في مسألة الرقاب :فقيل :إنه يشتري رقبة فيعتقها

وال تجزئ من ذلك إال ما يجزيء في الرقاب الواجبة يريد :من اإلسالم
( )1ينظر باب :االيماء على الدابة لوحة (ب.)16/

( )2ينظر باب :إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى لوحة (أ.)24/
( )3ينظر باب :ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة لوحة (ب.)26/
( )4ينظر :باب :األمر باتباع الجنائز لوحة (ب.)28/
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والسالمة وغيره ،وان أعتق لم يجزه ،قاله ابن القاسم وأصبغ ،وقيل:
المكاتبون ،قاله ابن وهب ،وروى مطرف عن مالك :أنه كره أن يعطي من

الزكاة مكاتب وان كان يتم به عتقه ،وال عبد ليعتق ،قال أصبغ :فإن فعل
()1

فليعد أحب إلي وال أوجبه لالختالف.

د ـ أبرز فقهاء المالكية الذين نقل عنهم ابن التين رحمه اهلل في شرحه.
حظيت أقوال أئمة الفقه المالكي باهتمام كبير من ابن التين رحمه اهلل،
ممن جاء بعد اإلمام مالك وحتى عصره ،في أوائل القرن السابع ،مما جعل

كتابه مصد ار من مصادر الفقه المالكي وذلك لوجود أقوال أئمة المذهب في

شرحه ومن هؤالء:

(ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن مسلمة وابن الجهم وابن الماجشون

وعيسى بن دينار ومطرف بن عبداهلل وابن نافع وأصبغ وابن حبيب وسحنون
وابن عبد الحكم وأبو القاسم بن الجالب وابن القصار وأبو محمد ابن أبي

زيد القيرواني والقاضي أبو محمد واللخمي).

الملحظ السابع :نقده في المسائل الفقهية:
ونقده لكثير من المسائل الفقهية والرد عليها باألدلة دليل على عدم
تعصبه وتقليده بدون دليل وهذا كثير في شرحه في عدة مسائل منها:
( )1ينظر :باب :قول اهلل تعالى وفي الرقاب وفي سبيل اهلل لوحة (أ.)92/
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قال أبو سليمان :في حديث ابن عمر ـ الصالة على ظهر الدابة ـ دليل

أنه كان يستفتح صالته مستقبالً القبلة ،قال ابن التين :وال أدري من أين
أخذه أبو سليمان.

()1

وقال ابن القاسم :في زكاة الفطر :من أخرجها فضاعت قبل أن تصل

إلى المساكين أجزأته ،قال ابن التين :وليس ّبين؛ ألنه ليس مخاطباً باإلخراج
()2
إنما خوطب باإلطعام.
وفي مسألة سهو اإلمام إذا لم يفهم التسبيح في موضع السهو يكلمه

المأموم وال تفسد صالته ،قال سحنون :إنما ذلك فيمن سها فسلم من اثنتين
على مثل خبر ذي اليدين ،وقال ابن كنانة :ال يفعله أحد اليوم فإن فعله

أعاد ،قال ابن التين :وفي كتاب مسلم" :أنه عليه السالم سلّم من ثالثة ثم
()3

أتم"

()4

وهذا يرد على سحنون وابن كنانة.

وفي مسألة من طلق أو أعتق وهو كافر ثم أسلم ،قال ابن التين :فال

يلزمه ذلك في المشهور من مذهب مالك ،وقال المغيرة :يلزمه ،فإن حلف
بذلك وهو نصراني ثم أسلم حنث ،وقال البرقي عن أشهب :يلزمه ذلك ،ثم
( )1انظر :باب :ثناء الناس على الميت لوحة (ب.)35/

( )2انظر :باب :صدقة الفطر على الحر والمملوك لوحة (أ.)74/

( )3صحيح مسلم ،كتاب :المساجد ،باب :السهو في الصالة والسجود له (.)573
( )4انظر :باب :إذا سلم في ركعتين أو ثالث لوحة (ب.)19/
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قال ابن التين :ورد هذا بقوله عز وجل Mإن َينتَهُوا ُي ْغفَ ْر لَهُم َّما قَ ْد

ف.)1(R
َسلَ َ

وفي الصدقة على الموالي قال ابن التين :وقوله في الحديث" :هذا مما
تصدق به علي بريرة" فيه :دليل على أصبغ؛ ألنه يقول :موالي القوم منهم

ال تحل لهم الصدقة.

()2

أيضا رده على أبي حنيفة بعض أقواله في غسل الميت بحديث الباب
من ذلك:
وقوله "واجعلن في اآلخرة كافورا" يريد بذلك :تطييب الرائحة ،وقال أبو
()3

حنيفة :ال أعلم الكافور ،قال ابن التين :وهذا الخبر يرد عليه.
خاتمة

من أهم المميزات التي تميز بها شرح ابن التين رحمه اهلل تعالى هي

القيمة العلمية للكتاب ،وتظهر هذه القيمة في اآلتي:

 ّأنه من أوائل الكتب التي شرحت صحيح البخاري في المغربالعربي على وجه الخصوص ،وفي العالم اإلسالمي على وجه العموم،
( )1اآلية ( )38من سورة األنفال ،انظر :باب :من تصدق في الشرك ثم أسلم لوحة (ب.)65/
( )2انظر :باب :الصدقة على موالي أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم لوحة (أ.)73/
( )3انظر :باب :غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر لوحة (ب.)34/
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َّ -أنه شرح قد توسط زمانه؛ بين الشروح المتقدمة كأعالم الحديث

للخطابي والنصيحة للداودي ،وشرح المهلب بن أبي صفرة ،وشرح ابن

بطال ،رحمهم اهلل جميعاً ،وأخرى متأخرة كشرح ابن الملقن ،والفتح البن
حجر ،والعيني ،فكان حلقة وصل بينهم مما ربط المتأخرين بكتب من سبقهم
بما نقل عنهم من مادة علمية غزيرة خاصة وأن تلك المؤلفات أغلبها في

عداد الكتب المفقودة.
"المخبر الفصيح" يجد الكتاب موسوعة فقهية ،عنيت
 وا ّن الناظر في ُبالفقه المقارن ببيان أقوال العلماء ،دون تعصب لمذهب دون اخر ومدى

اهتمامه بفقه الحديث ،وأقوال األئمة العلماء ،من لدن صحابة َّ
النبي 
والتابعين وتابعيهم ،إلى إمام دار الهجرة وأقواله في الفقه ،ثم إلى أقوال من

تبعه من األئمة األعالم ،سواء في المذهب المالكي ،أو غيره من المذاهب

السنية المعروفة المعتبرة.

 ومن مميزات هذا الشرح أن مؤلفه قد راعى فيه االختصار والدقة،مع االتيان بالفوائد واألحكام الفقهية دون خلل وأحيانا يطيل في مواضع

تحتاج لإلطالة والتوسع مما جعل الكتاب في إطاره العام متوسطا فليس
بالطويل الممل وال بالقصير المخل.
 كما ظهرت القيمة العلمية للكتاب من خالل أسلوب مؤلفه حيث إنابن التين رحمه اهلل لم يكن مجرد ٍ
ناقل لألقوال في المسائل اللغوية والفقهية
فقط ،بل كان ينظر فيها ويناقشها سواء في المسائل اللغوية أو الفقهية
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ويرجح بما يراه الحق بالدليل وعندما يرجح قوال للمالكية فليس من باب

التعصب وانما يستدل لهم بحديث الباب أو غيره بل وأحيانا يرد على
المالكية قولهم إن كان مخالفا للدليل وهذا في عدة مواضع من الشرح.

"المخبر الفصيح" ،بأسلوبه في عرض
 تميز ابن التين رحمه اهلل في ُالمسائل الفقهية ،والذي تمثل في إثارة التساؤالت وطرح اإلشكاليات ،بعبارات
سهلة مما تجعل القارئ يتشوق لمعرفتها عند طرحها.
 -كما تميز بعنايته الفائقة باللغة والبحث عن مدلوالتها ومعانيها األصلية

وقواعدها ،مستشهداً في بيان ذلك بالكتاب والسنة والشعر وكالم العرب.

العلمية ،قد ظهرت في اهتمام ابن
"المخبر الفصيح"
ّ
 كما أن قيمة ُالملقن في التوضيح ،وابن حجر في الفتح ،والعيني في عمدة القاريء
وغيرهم في كثرة األخذ عنه واالستشهاد بأقواله.
المصادر والمراجع
1ـ إتحاف القارئ بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري ،محمد
عصام عرار الحسني ،ط1،1987م ،اليمامة للطبع والنشر دمشق.

2ـ إرشاد الساري على صحيح البخاري للقسطالني ،دار إحياء التراث العربي
ط بال.

3ـ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ،أحمد بن محمد المقري ،د ط،
د ت ،طبعة و ازرة األوقاف المغربية.
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4ـ تاريخ ابن خلدون ،للعالمة ابن خلدون ،د ط ،د ت ،دار إحياء التراث
العربي بيروت.

5ـ تراجم المؤلفين التونسيين.
6ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة ،محمد بن جعفر
الكتاني ،ط1986 – 1406 ،4م ،دار البشائر اإلسالمية – بيروت.

7ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف ،ط 1424 ،1هـ-
2003م ،دار الكتب العلمية ،بيروت.

8ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالني ،ط،1
1407هـ1986/م ،دار الريان للتراث القاهرة.

9ـ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ،ط 1422 ،2هـ 2001 -م،
مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة.

10ـ الفجر الساطع على الصحيح الجامع ،محمد الفضيل بن محمد الفاطمي
الشبيهي ،ط2009 ،1م ،مكتبة الرشد بيروت.

11ـ كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين ،حسن حسني عبد
الوهاب ،ط1،1990م ،بيت الحكمة تونس.

12ـ كشف الظنون ،لحاجي ،خليفة طبعة 1402هـ 1982 -م ،دار الفكر،
بيروت.

13ـ مدرسة اإلمام البخاري في المغرب ،يوسف الكتاني ،د ط ،د ت ،دار
اللسان العربي بيروت.

14ـ معجم المؤلفين ،ط 1414 ،1هـ 1993 -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
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15ـ الموسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت
األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية  ،دار السالسل – الكويت.

16ـ نزهة األنظار في التاريخ والتراجم لتلك األقطار ،محمود مقديش
الصفاقسي ،ط1988 ،1م ،دار الغرب اإلسالمي.

17ـ نيل االبتهاج بتطريز الديباج ألحمد بابا التنبكتي ،ط2000 ،2م ،دار
الكاتب الجماهيرية وط1423 ،1هـ 2004 -م ،مكتبة الثقافة الدينية.

18ـ هدية العارفين إلسماعيل باشا ،طبعة وكالة المصارف الجليلة ،سنة
 1751م ط بال.
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التوجيه الداللي لنماذج من رواية نافع المدني
أ .وليد جمعة حامد
كلية اآلداب  -الخمس

مقدمة:

حّ حمد
يسّ ،عحمد ،رّ
الحمد هلل لى م عل
ر
ر
يّّيغ َبعم ئ
لجالل يجه يلظسم ُّىط ب ي ُشميل ،حمت
ُ

يمم سبّي
الىهم ال

ّهال يعُصىر يعّىم
الحزَ إذا شئت ً
ّهل إالر م جعىته ّهالً يعبت تجع ُل ْ
لى ّسدب محمد خ تم األبّس ء يالمّ،ىس المبزل لىسه المت ب المّس قُ ْ،آب ً
َل َِّ،سًّ َغ ْس َِ ،ذي ِل َيج )1(يلى آله يعصح ّه يت ّعسهم يم ،ض مبهجهم
الدس .
ياّتمّ
ْ
ّهدسهم إل سيم ر
أما بعد ،فقد اخت  ،اهلل تع ل ألش،ف خىقه يخ تم عبّس ئه يّ،ىه لية
يعبزل ّه مت ّه المّس

دّتي ،يّس ًب
ًا

الض د لّ ًب
يتقدسّ .
شأبه يزاده ف البفيس لزةً
ً
يقد ح،ص لىم ء اإلّالم يالعّ،سة لى

فألز مبزلته يعلى

خدمة الق آ ،الم،سم يتيثسّ

بصه يتحىسل عّ لسّه ياسض ح مع بسه يّب ء قيالد العّ،سة لىسه يذل
ر
ّ الحتج ج لىق،اءات يّس لىىه ييجيه إل،اّه مم عبهم ّهرىيا لىمفّ،س

الط،سّ لفهم مع بسه ياالجته د ف عحم مه.

يالمط لع لمتب االحتج ج لىق،اءات يعغىب متب التفّس ،س،ى عبه

تقتص ،ف

تيجسه الق،اءات لى

التيجسه البحيي عي الص،ف

(ّ )1ي،ة الزم ،اآلسة:
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االختالف اإلل،اّ لى يجيه م العّ،سة فتتعدد التيجسه ت البحيسة دي

إسض ح عي ّس

لم ت،تب لىسه م اختالف ف المع ب

فهذه الد،اّ ت ف

مجمىه ال تجعل م تعدد المع ب يالدالالت غ سة تّع إلسه يتؤمده .

يم هذا المبطىّ ح يلت ع عجمع ّعض البم ذج ل،ياسة ب فع المدب

عيضح م سؤدسه هذا االختالف
عّس فسه يجهه البحيي عيًال ثم عح يل ع
ر
ر
ّسبه م تعدد ف يجيه المع ب ياض ف ت ف الدالالت يتبيع ف مسفسة

البطّ.

فج ء هذا الّحث تحت لبيا :

(التوجيه الداللي لنماذج من رواية نافع المدني)

ثم رّسبت عهمسة التيجسه
تحدثت فسه عيًال ل اإلم م ب فع يق،اءته ر
الدالل يم سقدمه هذا البيع م التيجسه ت م خدمة جىسىة لىبص الق،آب
ل،جت ّعد ذل لى البم ذج المد،يّة فدّ،ته لى البحي اآلت :
ثم ر
 صد،ت المالم ّ لق،اءة.
 خ،جت الق،اءة م متب الق،اءات.

 يجهت الق،اءات م الج بب البحيي.
 يعخس اً ،قمت ّتّسس

اإلض ءات الداللسة الت

البحيسة.

تحتمىه التخ،سج ت

مدع لصمة
هذا يقد اجتهدت ف العمل حّب يّع يط قت غس ،ر
يال متًّ،ئ م زلة .ييجه ّ،ب العظسم ال غس،ه قصدت يثياّه ع،دت يم
تيفسق إال ّ هلل لىسه تيمىت يالسه عبسب.
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اسمه وشهرته:

ترجمة اإلمام نافع

هي ب فع ّ لّد ال،حم ّ عّ

بعسم المدب

عّي ،يسم يقسل :عّي

لّد ال،حم يعّي بعسم يعّي الحّ يعّي لّد اهلل .ميل َج ْع َيبة ّ شعيب
ِّ
الش ْجع يعصىه م "عصّه " م مد "إس ا " ،ح ًلس يم عّيد
الىسث
شدسد الّياد صّسح اليجه حّ الخىّ فسه دل ّة يم

الّيّ ف المدسبة(.)1
محتّّ يقسل :م ل،سف لى
ر
قراءته ومناقبه:

، -حمه اهلل -

م اإلم م ب فع ، -حمه اهلل  -إم م الب س ف الق،اءة ّ لمدسبة رعم
الب س ف الصالة ّمّجد ّ،يل اهلل  -صى اهلل لىسه يّىم ّ -تس ّبة
يعجمع الب س لى ق،اءته ياختس ،ه ق ل لبه اّ مج هد :م اإلم َم الذي
ق م ّ لق،اءة ّعد الت ّعس ّمدسبة ّ،يل اهلل  -صى اهلل لىسه يّىم -ب فعٌ
()2

متتّع آلث  ،األئمة الم ضس ف ّىده
لم ّيجيه الق،اءات
ً
يم ل ً
– ،حمه اهلل  -ل لم ص لح خ شع مج ّ ف دل ئه إم م ف لىم الق،آ
يلىم العّ،سة

()3

ابتهت إلسه ،ئ ّة اإلق،اء ّمدسبة ّ،يل اهلل – صى

( )1سبظ ،ت،جمته ف  :الّّعة 54:يالمّّيط ف

الق،اءات العش 11:،يج مع الّس

يم

اهلل
ف

الق،اءات الّّع 44:يالمبز ف الق،اءات العش 120/1:،طّق ت الق،اء الّّعة 70:يغ سة

البه سة 331/2 :يالبش ،ف

ياإلقب ع ف الق،اءات الّّع.11:

الق،اءات العش 111/1 :،يمع،فة الق،اء المّ 107:،

( )2سبظ ،الّّعة.54:

( )3سبظ ،دلسل الحس ا ،لى مي،د الظمآ .54 :
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لىسه يّىم -يعق عّ ،ه عمث ،م ّّعس ّبة ق ل الىسث ّ ّعد :حججت
()1

الب س ف الق،اءة ال سب زع
ّبة لش ،يمئة فقدمت المدسبة يب فع إم م ر
عحمد
ّبة( .)2يق ل لّد الىَّه ّْ
َ
يق ل م ل ّ عبس ،حمه اهلل :ق،اءة ب فع ر
ّ

فإ
َال
ِف َّ

عحب إلس ؟ ق ل :ق،اءة عهل المدسبة .قىت:
حبّلّ :ألت عّ ُّ
عي الق،اءة ر
لم تَ ُم ْ  .قَ َل :ق،اءة ل صم(.)3
ِ
ِِ ِ
َّ
َّب؟ فق ل:
يم ب فع إذا تمىم ُس َش ُّم م فسه َ،ائ َحةُ الم ّْ فقسل له عَتَتطس ُ
يلم ،عست فسم س،ى الب ئم َّ
البِّ َّ  -صى اهلل لىسه يّىَّم -يهي سق عُِ ،ف
ال،ائحةَ( )4يف هذا بظم الش طّ :
فَ ِم ْ ذل اليقت عَ ُش ُّم ِم ِف َّ هذه َّ
()5
يب َن ِ
السِّر في الطّ ِ
يم ِّ
اختَ َار ا ْل َمدي َن َة َم ْن ِزالَ
اك الَِّذي ْ
افعٌ فَ َذ َ
َّما ا ْل َك ِر ُ
فهذا هي الّ ،الم،سم لب فع ف الطسب.
يق ل الداب

معقّ لى

بصسحة لإلم م ب فع ل،جل ع،اد ع سق ع ،لىسه

يلىَ ًم ُس ْقتف عث،ه
«يهذا مالم م رعسد ييفرّ ُ
يجعل إم ًم ل ل ًـم َ
يبص ،يفُهرم ُ
يسترّع ّببه» (.)6
ُ
يق ل ق لي  :م

ب فع م عطه ،الب س خىقً يم عحّ الب س ق،اءة(.)7

( )1سبظ ،الّّعة 62:يمع،فة الق،اء المّ .108:،
( )2سبظ ،البش ،ف الق،اءات العش.112/1 :،

( )3سبظ ،غ سة البه سة ف طّق ت الق،اء .332/2

( )4سبظ ،إّ،از المع ب م ح،ز األم ب  26/1:يش،ح طسّة البش ،الّ الجز،ي.8:
( )5ح،ز األم ب .17 :

( )6سبظ ،اليجسز ف حمم المت ب العزسز.33 :
( )7سبظ ،صفح ت ف لىيم الق،آ .325 :
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يّئل اإلم م م ل ل الّّمىة فق لّ« :ىيا ل مل لىم عهىه يب فع

إم م الب س ف الق،اءة»(.)1

ف إلم م ب فع ،-حمه اهلل  -عحد األئمة الق،اء الذس اشته ،ذم،هم ف

جمسع اآلف ّ ييقع لى فضىهم يجاللتهم االتف ّ فهي َلىَم ل لم ّمت ب
اهلل يق،اءتُه متيات،ة م،يسة ،ض اهلل له القّيل ف األ،ض َم ْتىُ رية إل ع
س،ث اهلل األ،ض يم لىسه يمف ّإم مه ش،ف ع م بت المدسبة مّمبه

يمثياه .يمّجد البّ – صى اهلل لىسه يّىم – مصاله.
 -شيوخه:

عخذ الق،اءة ل ّّعس م الت ّعس ؛ يم عشه،هم(:)2
تيف ّبة 117هـ.

 -1لّد ال،حم ّ ه،مز األل،ج المدب

 -2عّي جعف ،سزسد ّ القعق ع المخزيم المدب

تيف ّبة 130ه.

بص ح -ميل عم ّىمة ،ض اهلل لبه  -مق،ئ المدسبة
 -3شسّة ّ
ر
يق ضسه تيف ّبة 130هـ.
 -4مّىم ّ

جبدب الهذل

يقسل130 :هـ.

 -5سزسد ّ ،يم

الت ّع

المشهي ،تيف

عّي ،يح المدب

ّبة 110هـ

ِّ
المحدث تيف
الق ،ئ الفقسه

ّبة 120هـ يقسل130 :هـ.
( )1غ سة البه سة ف طّق ت الق،اء.333/2 :

( )2سبظ ،المّّيط ف الق،اءات العش 19:،يج مع الّس

ف الق،اءات الّّع 71:يالبش ،ف

الق،اءات العش 112/1 :،يصفح ت ف لىيم الق،آ .323 :
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يهؤالء هم الذس ذم ،ب فع عبه عد،مهم ّ لمدسبة م األئمة ف الق،اءة

ق ل ب فع« :ق،عت لى

هؤالء فبظ،ت إل

م اجتمع لىسه اثب

فأخذته يم شذ فسه ياحد ت،مته حت علرفت هذه الق،اءة»

()1

مبهم

يقد تىق هؤالء

الخمّة الق،اءات ل ثالثة م الصح ّة هم :عّي ه،س،ة

يلّد اهلل ّ

لّ س ّ لّد المطىب يلّد اهلل ّ لس ش ّ عّ ّ،سعة يقد تىق هؤالء

الثالثة الق،اءة ل عّ ر ّ معب يق ع ،عّ ر لى ّ،يل اهلل  -صى اهلل لىسه
يّىم  -ل األمس "جّ،سل" لىسه الّالم.
تالميذه:

اشتيل – ،حمه اهلل – ّ إلق،اء ّمدسبة ّ،يل اهلل  -صى
يّىم -فص  ،اإلم م الذى ق م ّ لق،اءة ّعد الت ّعس

اهلل لىسه

طيسال
ده،
يعق ع ،الب س ًا
ً

ذم،

ل،ض يّم ًل خىّ مثس،ي
زاد ل ّّعس ّبة ي،يى الق،اءة لبه
ً
اّ الجز،ي عّم ء عمث ،م عّ،عس ،ايس لبه م المدسبة يمص ،يالش م
ياألبدلس .مبهم :اإلم م م ل ص حب المذهب ق ع ،لىسه م ل الق،آ
ب فع لى

اإلم م م ل

يق ع،

الميطأ يالىسث ّ ّعد يعشهب ّ لّد العزسز

يالي زي ّ قسس يعّي لم،ي ّ العالء عحد الق،اء الّّعة يلّد اهلل ّ
يهب يلّد المى ّ ق،سب األصمع

ّعسد ي،ش(.)2
( )1ج مع الّس

ف الق،اءات الّّع.82:

( )2سبظ ،الّّعة ف

الق،اء.331/2 :

يلسّ ّ مسب ق لي

يلثم

الق،اءات 63 :يمع،فة الق،اء المّ  110 :،يغ سة البه سة ف
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راوياه:

قالون  :هي لسّ
ميّ

ق ع ،لى

ّ مسب ّ ي،دا ّ لسّ

ب فع ّبة خمّس

المدب

يمبسته عّي

يمئة يالزمه مثس ا ،يسق ل :إبه م

ّ،سّه يلَقَُّه ق لي لقرّه ّه شسخه ب فع لجيدة ق،اءته؛ فإ معب ق لي ّىية
ال،يم :جسد( )1يالزم شسخه طيسال يختم لّسه ختم ت لدسدة قسل لق لي :
مم ق،عت الق،آ لى ب فع؟ ق ل :م عحصسه مث،ة؛ إال عب ج لّته ّعد الف،اغ

لش،س ّبة( .)2ق ل ق لي  « :ق،عت لى ب فع غس ،م،ة يمتّته ف مت ّ

يبحيسه يمعىم العّ،سة ّه
هذا» ( )3يم ،ض اهلل لبه ق ،ئ المدسبة
ر
عصم ال سّمع الّيّ فإذا ق،ئ لىسه الق،آ ّمعه يقسل :عص ّه
قسل :م
ر
الصمم ف آخ ،حس ته ّعد ع ع ِ
ُخ َذت الق،اءة لبه تيفر ّبة  220هـ(.)4

ورش :يهي لثم ّ ّعسد المص،ي يمبسته عّي ّعسد يلَقَُّه ي،ش
()5
اليْ،ش ش ء سصبع م الىّ سق ل له األقط
لقرب ّه لشدة ّس ضه؛ أل ر َ
فشّه ّه يقد «،حل إل المدسبة لسق ع ،لى ب فع فق ع ،لىسه عّ،ع ختم ت ّبة
ر
خمس يخمّس يمئة ثم ،جع إل مص ،ف بتهت إلسه ،ئ ّة اإلق،اء ّه فىم

( )1ق ل اّ الجز،ي ف غ سة البه سةّ :ألت ال،يم ل ذل فق ليا :بعم615/1 .

( )2سبظ ،المّّيط ف الق،اءات العش 18 :،يغ سة البه سة ف طّق ت الق،اء.615/1 :
( )3ج مع الّس

ف الق،اءات الّّع.46 :

( )4سبظ ،ت،جمته ف ج مع الّس
الق،اءات الّّع12:

ف الق،اءات الّّع 46ياّ،از المع ب  26/1:ياإلقب ع ف

( )5ف الق ميس المحسط ((ي"ي،ش" :لقب لثم
(ي،ش).448/2
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سب زله فسه مب زع مع ّ،الته ف العّ،سة يمع،فته ف التجيسد يم
()1

الق،اءة حّ الصيت»
وفاته:

يتيف ّمصّ ،بة  197هـ.

تيف اإلم م ب فع ّ لمدسبة المبي،ة ّبة  169ه.

()2

جسد

()3

ي،يى اّ مج هد عبه لم حض،ت ب فع َ اليف ة ق ل له عّب ؤه :عيصب .
ِ
فتال قيل اهلل تع ل ﴿ :فَاتَّقُواْ اهلل وأَصلِحواْ َذ َ ِ
سولَ ُه
َ َ ْ ُ
يعواْ اهللَ َو َر ُ
ات ِب ْين ُك ْم َوأَط ُ
()4
ين﴾
إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِن َ
أهمية التوجيه الداللي للقراءات القرآنية

ف لبحي يثسّ

عحد عهمسة التيجسه البحيي لىق،اءات الق،آبسة
ال سبمٌ ،
الصىة ّ لق،آ الم،سم يق،اءاته مبذ بشأته األيل إل سيمب هذا يّهذه

العالقة اليثسقة بضجت قيالد العّ،سة يص  ،تيجسه الق،اءات سعتمد عيًال

البحييُ -سثم ،يستألّ
لى الج بب البحيي يلم ر هذا التيجسه  -علب
َّ
خ،ج لىسه التيجسه
يسزسد الىفظ ّه ًء إذا عضسف إلسه
ٌ
تيضسح لىمعب الذي ر
ّد
البحيي
ٌ
اء ف الداللة ّحّب اختالف الق،اءة الق،آبسة فـ((ال ر
يتعدد يثٌ ،
ف

المالم الّىسغ ع

سبظ ،المتمىم لبد بظمه إل

المع ب

( )1البش ،ف الق،اءات العش113/1 ،
( )2سبظ ،ت،جمته ف ج مع الّس

ياألغ،اض

ف الق،اءات الّّع 47:يمع،فة الق،اء المّ  152:،يالبش،

ف الق،اءات العش 113/1 :،يغ سة البه سة.502/1:

( )3سبظ ،اإلقب ع ف الق،اءات الّّع 11 :يش،ح طسّة البش ،الّ الجز،ي.8 :
(ّ )4ي،ة األبف ل اآلسة.1 :
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ذهبه ثم س،تب األلف ظ لى

المطىيّة له يس،تّه ف

حذيه

فإ

مدا،

الّالغة يمّب ه إبم هي ،ل سة ج بب المعب يجزالته ثم تطّسّ الىفظ لى

م سقتضسه المق م فحّ م ستصدى لمالم اهلل -تع ل  -يتأيسىه ع سالحظ
حّ المع ب

ّ اللتّ  ،يعقّ،ه محال ثم سمشف يجه ابطّ ّ علف ظه لى
()1

تى األغ،اض المطىيّة))
سمتف

ٌّ
يحّ لى م تصدى لمالم اهلل عسض ع ال

ّذم ،يجيه اإلل،اب يس،ال

ف

اليجيه ج بب األلف ظ ييجه

تى

ابتظ مه لى يجه الصحة فقط ف القتص  ،لى هذا القد ،ال يجه له ف
تيجسه المالم إل

عقص

م،اتب الّالغة ّل س،ال

معه ج بب المعب

يجزالته يالتّ  ،الدالالت الت،مسّة يالمع ب البحيسة يالص،فسة.
()2

ف

مقدمة تفّس،ه ّهذا الشأ

اهتم الشسخ الط ه ّ ،ل شي،
يقد ر
يقّم الق،اءات المتيات،ة لى ضيء المعب الذي تفسده مل ق،اءة فق ل ،حمه
ر

اهلل تع ل  :يلىق،اءات ح لت  :إحداهم  :ال تعىرّ له ّ لمعب ّح ل يالث بسة:
له تعىرّ م جه ت متف يتة .عم الح لة األيل  :فه

اختالف الق،اء ف

المد ياإلم الت يالتخفسف يالتّهسل
يجيه البطّ ّ لح،يف يالح،م ت ممق دس ،ر
يالتحقسّ يمزسة الق،اءات م هذه الجهة ل ئدة إل عبه حفظت لى عّب ء

( )1ح شسة الشسخ زاده لى تفّس ،الّسض يي.80/1:

مفّ ،شسخ ج مع
( )2محمد الط ه ّ ،ل شي ،مفت تيبس يمّس ،لىم ئه ل لم عدسب فقسه
ٌ
الزستيبة يف،يله يلضي مجمع الىية العّ،سة ّ لق ه،ة يدمشّ له مصبف ت مبه :
التح،س ،يالتبيس ،يمق صد الش،سعة اإلّالمسة يميجز الّالغة يغس،ه تيف

 1393هـ سبظ ،األلالم لىز،مى .174/6 :
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العّ،سة م لم سحفظه غس،ه يهي تحدسد مسفس ت بطّ الع،ب ّ لح،يف ف
مخ ،جه يصف ته يّس

اختالف الع،ب ف لهج ت البطّ ّتىق ذل ل
()1

ق،اء الق،آ م الصح ّة ّ ألّ بسد الصحسحة.

جهة

تفّ ،هذه االختالف ت م
إالر ع هب تقدس،ات اجته دسة ر
ًّ
داللس فقد ي،د لبد ذم ،اختالفهم ف لفظ الجاللة
البطّ ياألداء
الممّي ،م قّىه :إ عمث ،الق،اء لى

ت،قسّ الم الجاللة إذا ابمّ ،م

مشع،
فخمه يابم اّتحّبيا التفخسم أل ((التفخسم
قّىه يهب م
ر
ٌ
ففخم
ّ لتعظسم المب ّب الّم اهلل فإبه سّتحّ ع سّ لغ ف تعظسمه
ر
المه إ لم سمبع مبه م بعٌ))(.)2
ُ
عم الح لة الث بسة :فه اختالف الق،اء ف

الصسية الىييسة الذي

سصحّه اختالف ف المعب «يال ش ر عبه لي لم سختىف المعب لم تختىف
الصسية إذ ُّ
ّد ع سصحّه لدي ٌل ل
مل لديل م صسية إل عخ،ى ال ر

معب إل آخ ،إال إذا م ليةً»( .)3يهذا االختالف ف الصسية قد سمي
ً
()4
ف ح،يف المىم ت مثل ﴿ َمى ِ َس ْيِم ِّ
يم ل عي ف الح،م ت
الدس ِ ﴾
َ
الت سختىف معه معب ّبسة المىمة م لفعل ف قيله ﴿إِ َذا قَ ْي ُم َ ِم ْبهُ ْم
( )1التح،س ،يالتبيس51/1 ،

( )2ح شسة الشسخ زاده لى تفّس ،الّسض يي.26/1 :

( )3مع ب األّبسة ف العّ،سة لىدمتي ،ف ضل الّ م،ائ .6 :
(ّ )4ي،ة الف تحة اآلسة.3 :
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ص ُّدي َ ﴾
َس ُ

()1

ي(س ِ
ص ُّدي )؛ «ف أليل ّ :معب
َ

سصدي غس،هم ل

اإلسم

يالث بسةّ :معب صديدهم ف عبفّهم يمال المعبسس ح صل مبهم يه م

هذه الجهة له مزسد تعىرّ ّ لمعب ؛ أل ر
الم،اد م بظس،ه ف الق،اءة األخ،ى
الق،اءات ف

علف ظ الق،آ سمث ،المع ب

سّس
ثّيت عحد الىفظس ف ق،اءة قد ر
غس،ه يأل ر اختالف
عي سثس ،معب ً َ
()2
ثم سضسف
ف اآلسة الياحدة»
ر

تمثس ،لىمع ب » (.)3
ق ئال «يالظ ر ع ر اليح بزل ّ ليجهس يعمثً ،ا
اختالف ّس الق،اء م حسث الصسية يالّبسة الىييسة عم اختالفهم
فهذا
ٌ

فتمم ف ئدته ف تمثس ،المع ب يتعدد الدالالت ف مل
ف يجيه اإلل،اب ُ
يجه إل،اّ مع االختالف ف مسفسة البطّ ق ل اّ ل شي ،ف ق،اءة اّ
()5
ِ
ل م ﴿ )4(،ي َم َذِل َ ُزِّس ِل َمثِسِ ،م اْلم ْش ِ
،مس َ قَ ْت ُل ع َْي َ
الد ُه ْم ُش،م ئ ِه ْم ﴾ :إ ر
َ
َ ُ
َ
«ف اختالف اإلل،اّس م إف دة معب غس ،الذي سفسده اآلخ ،أل ر إلض فة
ئص غس ،الت إلض فته إل ف لىه يأل ر لّب ء
المصد ،إل المفعيل خص َ
الفعل لىمجهيل بمتً غس ،الت لّب ئه لىف لل»(.)6

(ّ )1ي،ة الزخ،ف اآلسة.57 :
( )2التح،س ،يالتبيس55/1 :،
( )3المصد ،بفّه

السحصّ
( )4هي لّداهلل ّ ل م ّ ،سزسد ّ تمسم ّ ّ،سعة ّ ل م ّ ،لّداهلل ّ لم ا،
ُ
إم م عهل الش م ف الق،اءات يالذي ابتهت إلسه مشسخة اإلق،اء ّه تيف

سبظ ،طّق ت الق،اء 425/1 :يشذ،ات الذهب.156/1 :

(ّ )5ي،ة األبع م اآلسة.137 :
( )6التح،س ،يالتبيس.61/1 :،
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عسض ف ع ر مل ق،اءة ّ لبّّة إل
يتمم عهمسة التيجسه الدالل
ً
األخ،ى ّمبزلة آسة عخ،ى مع م فسه م االختص  ،يجم ل اإلسج ز سقيل

اّ ل شي« ،لى
سحتمل تى

عبه ال م بع م ع سمي مج ء علف ظ الق،آ لى م

اليجيه مً ،ادا هلل تع ل ؛ لتق ع ،الق،اء ّيجيه فتمث ،م ج،اء ذل

المع ب فسمي يجيد اليجهس فأمث ،ف مختىف الق،اءات مجزًئ ل آستس
()1
فأمث . »،ثم سهسب ّمل مفِّّ« ،ع ر
سّس اختالف الق،اءات المتيات،ة؛ أل ر
تيفس ،لمع ب اآلسة غ ًلّ فسقيم تعدد الق،اءات مق م تعدد
ًا
ف اختالفه
مىم ت الق،آ »

()2

يهذا إسج ز ف غ سة الّالغة.

يهذا سؤمد م ق له عّيحس (« :)3يعم تّ س التقدس،س ّ لتّ  ،الق،اءتس

فتبزسىهم ف اآلسة الياحدة مبزلة اآلستس »(.)4

تف يت الق،اءات المتيات،ة يتم سزه ل ّعضه

عي ف
يالّ ل شيٌ ، ،
فسقيل «إ ر الق،اءات العش ،الصحسحة المتيات،ة قد تتف يت ّم سشتمل لىسه
( )1المصد ،الّ ّّ.55/1 :
( )2المصد ،الّ ّّ.56/1 :

( )3هي محمد ّ سيّف ّ لى

ّ سيّف البحيي اإلم م عثس ،الدس عّي حس

األبدلّ

بحيي لص،ه يلييسه يمفّ،ه يمحدثه يمق،ئه يعدسّه م تص بسفه :الّح ،المحسط يالبه،

الم د م

الّح ،المحسط يا،تش ف الض،ب م

لّ

الع،ب يالتج،سد ألحم م ّسّيسه

يالتذسسل يالتممسل ف ش،ح التّهسل تيف ّبة  .745سبظ ،الد ،،الم مبة 302/4 :يّيسة

اليل ة 280/1 :يطّق ت المفّ،س  287/2 :يشذ،ات الذهب.145/6 :

( )4التذسسل يالتممسل ف ش،ح التّهسل (مخطيط) ليحة /88ب.
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ّعضه م خصيصس ت الّالغة عي الفص حة عي مث،ة المع ب عي الشه،ة

يهي تم سز متق ،ب» (.)1

يفسم سى البم ذج المد،يّة م ق،اءة اإلم م ب فع:

القراءة األولى :ﭧﭨﭽﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

()2

إثبات القراءة:
َل) مّسب لىمعىيم يالم مجزيمة يق ع ،الّ قي
ق ع ،ب فع يحده (يال تَ ّْأ ْ
()3
يال تُ ّْأَ ُل ّ لّب ء لىمجهيل ي،فع الالم.
ودالليا:
نحويا
توجيه القراءتين
َ
ً
يجه ق،اءة ب فع ع ر "ال" ب هسة يالفعل مجزيم ّعده .
يق،اءة الجمهي ،لى

لىمجهيل.

ع ر "ال" ب فسة يالفعل م،فيع ّعده يهي مّب

ف لق،اءة األيل به ل الّؤال ل هؤالء يف البه معب التعظسم

لم هم فسه م العذاب الذي لسس ّعده مّتزاد مم تقيل :مسف ح ل فال

إذا م قد يقع ف ّىسة فسق ل ل  :ال تّأل لبه .ييجه التعظسم :ع ر
ي لى لّ به م ذل الشخص فسه لفظ لته فال
المّتخَّ ،س ْج َزع ع ُسجَ ،
مّتخّ ،ال تقد ،لى اّتم ع خّ،
تّأله يال تمىفه م سضج،ه عي عبت س
ُ

الّ مع فال تّأل فسمي معب

التعظسم :إم ّ لبّّة إل

( )1التح،س ،يالتبيس.61/1 :،

(ّ )2ي،ة الّق،ة اآلسة.119 :

( )3سبظ ،الّّعة الّ مج هد 169:يالتسّس 84:،يالبش.221/2:،
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()1

ّ لبّّة إل المج ب.

عي هي مب سة ل فظ لة عحيال المش،مس يالم ف،س

ألبه عحيال ال

حت إ ر المتفم ،ف مصس ،ح لهم ُسبه ل االشتي ل ّذل
()2
ُسحسط ّه اليصف يال سّىغ إل ُم ْب ِهه العقل ف فظ لته يشب لته .

يستجه المعب لى ق،اءة الجمهيّ ،أ ر الجمىة خّ،سة ال إبش ئسة يه
يبذس ،غس،
ًا
ف محل بصب لى الح ل يالتقدس :،إب عّ،ىب ّ لحّ ّشس،
مّؤيل ل المف  ،م لهم ال سؤمبي
تمي

فسمي ح ًال ّعد ح ل

الجمىة مّتأبفة ق ل عّي حس  :يهي األظه،

()3

يسحتمل ع
لى

يالمعب

االّتئب ف عب ال تُ ّْأَل ل المف  ،م لهم لم سؤمبيا أل ذل لسس إلس
يف ذل تّىسة له صى اهلل لىسه يّىم يتخفسف لم م سجده م

لب دهم فمأبه قسل :لّت مّؤيال لبهم فال سحزب مف،هم يف ذل دلس ٌل
()4

لى ع ر عحدا ال ُسّأل ل ذبب عحد.
يالفّ ّ،س التقدس،س ع ر الح ل سمي قسدا ف اإل ّ،ل ف ل ّ،لة مقسدة
لى

هذا يتقدس ،الح ل :ميب
()5

االّتئب ف.

( )1سبظ ،المشف ل

األليّ .369/1 :

مع
ّشس ا ،يبذس ا ،يغس ،مّؤيل ً

ّخالف

يجيه الق،اءات الّّع 313/1 :يالّح ،المحسط  589/1يتفّس،

( )2سبظ ،التح،س ،يالتبيس.692/1:،

( )3سبظ ،مشف المشمالت ياسض ح المعضالت ف إل،اب الق،آ يلىل الق،اءات .229/1
( )4سبظ ،الّح ،المحسط.589/1 :
( )5المصد ،بفّه.
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يلى هذا ف لق ،ئ ّق،اءة ب فع سقف لى
"بذس،ا" م قيله إَِّب ع ََّْْ ،ى َب َ
ً
ِّ ْل َح ِّ
تّأل يم ق عّ ،ق،اءة ال،فع فال سجيز له
ّ َّ ِشس اًَ ،يَبِذس اً ،يسّتدئ يال
ْ

بذس.،
اليقف لى ً ا

()1

ب هس ل مي ق،اءة الجمهي ،فعىه مّب لىمجهيل يق،اءة ب فع مّب ٌّ
لىمعىيم ي((لّب ء الفعل لىمجهيل بمتً غس ،الت لّب ئه لىف لل))(.)2
محمدا  -صى اهلل لىسه يّىم-
يجمىة القيل ع ر الق،اءتَْس خ طّت
ً
االبشي ل ّأحيال الم ف،س

ّأب مبه ر ل
مّؤيل ل مف،هم ّعد ع ّىيت لهم الدلية.

يعب

ف

اليقت ذاته غس،

القراءة الثانية :ﭧ ﭨﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﭼ

()3

إثبات القراءة :
يحده ﴿حت ر سقي ُل﴾ ّ ل،فع يق ع ،الّ قي
َ
ق ع ،ب فعٌ
()4
ّ لبصب.

سقيل﴾
َ
﴿حت ر

فخ،جت ق،اءة الجمهي( ،سقيل) ّ لبصب لى التّ  ،ع ر الفعل
مّتقّل يجعل "حت " غ سة ّمعب "إل ع " فبصب ّإضم " ،ع " يتقدس،

( )1سبظ ،الممتف ف اليقف ياالّتدا.25 :
( )2التح،س ،يالتبيس.61/1 :،

(ّ )3ي،ة الّق،ة اآلسة.214 :

( )4سبظ ،الّّعة الّ مج هد  181يالبش ،ف الق،اءات العش.227/2 ،
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المالم :يزلزليا إل

الّ،يل.

()1

ع

سقيل الّ،يل؛ أل ر الزلزلة متقدمة لى

قيل

عم ق،اءة ب فع ّ،فع "سقي ُل" ّعد "حت " فعى جعل المض ،ع ّعده ح ًال

يال سخىي ع سمي ح ًال ف حس اإلخّ  ،بحي :م،ض حت ال س،جيبه يا رم
ع سمي ح ًال قد مضت فسحمسه لى م يقعت عي :يزلزليا حت ح لتهم
()2

يحم سة الح ل ه « :ع سف،ض

حسبئذ ع ر الّ،يل يم معه سقيلي م َذا.
اقع ف الزم الم ض ياقع ف هذا الزم
م م ي ً

الم،فيع .يف ئدة تأيسىه ّ لح ل :تصيس ،تى

فسعّ ،لبه ّ لمض ،ع
ر
الح ل العجسّة ياّتحض ،

مش هدة الّ مع لستعجب مبه

يابم يجب ،فعه لبد إ،ادة

صي،ته ف

الح ل؛ أل ر بصّه سؤدي إل تقدس" ،ع " يه لالّتقّ ل يالح ل سب فسه».)3
التوجيه الداللي:

يف ضيء م عُي،د م التيجسه البحيي هل ست،تب لىسه تبيعٌ ف
اء ف داللة مل ق،اءة؟
المعب يثٌ ،
( )1سبظ ،إّ،از المع ب م ح،ز األم ب  359/1يحجة الق،اءات الّ ز،لة  132يالّح،
المحسط .373/2

( )2سبظ ،حجة الق،اءات  132يالتح،س ،يالتبيس.315/2 ،
( )3ش،ح التص،سح لى
.240/1

التيضسح  374/2يسبظ ،الّح ،المدسد ف
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فمعب ق،اءة الجمهي ،عبه ّىغ َِّبِّ ِّ هذه األمة المتقدمة م شدة األم،
إل غ سة سقيل لبده الّ،يل يالذس معه مت بص ،اهلل فم القيل مقيًال
()1

المس يالزلزلة.
ّعد ر
عم ق،اءة ب فع فعى حم سة الّ ،ي ج رل يلال لّ،يله محمد  يالصح ّة
يمشجع لقىيّهم :عظببتم ع تدخىيا الجبة يلَ رم سصّمم مثل م
مّىس لهم
الم،ام ً
ً
عص ب م قّىمم م األبّس ء يعممهم فقد مّتهم الّأّ ء يالض،اء يط ل لىسهم

الّالء يتأخ ،لىسهم البص ،حت عفض ّهم الح ل إل ع ق ل بّ ُّ تى األمة
يم معه :مت سأتسب بص ،اهلل( )2ف لزلزلة يالقيل قد مضس .
لى اآلسة الم،سمة

معبس ْس ُسضسف
يّهذس التقدس،س تعط الق،اءت
َ
ّه ًء يجم ًال سقيل الشسخ اّ ل شي،
مجىس يميضِّح  :يلم م بت اآلسةُ
ً
ِ
َّ
ّحىيل مثىِه ّ لمخ طّس
مخّ،ةً ل
ٍّ
ّم ْ ر
تقدم م األمم يمبذ،ةً
مس حل َ
ِ
يقت ِ
فعل "سقيل" ع ُسعتّ ،قيل ّ،يل عمة ّ ّقة عي:
بزيل اآلسة؛ ج ز ف
َ

ُزلزليا حت

سقيل ّ،يل المزلزلس

فـ"عل" لىعهد عي حت

سقيل مل ّ،يل

ًّ
محمس ّه تى
ألمة ّّقت فتمي "عل" لالّتي،اّ فسمي الفعل

الح لة

العجسّة فس،فع ّعد "حت " يج ز فسه ع ُسعتّ ،قيل ّ،يل المخ طّس -
لىسه يالّالم -فـ "عل" فسه لىعهد يالمعب  :يزلزليا يتُزلزلي مثىَهم حت سقي َل
()3

مبصيّ ؛ أل القيل لَ رم سقع يقتئذ
الّ،يل فسمي الفعل
ً
( )1سبظ ،التح،س ،يالتبيس.316/2 :،

( )2سبظ ،الّح ،المدسد ف تفّس ،الق،آ المجسد240/1:
( )3سبظ ،التح،س ،يالتبيس.316/:2 ،
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الي،ضس

يّهذه الميازبة الع لسة ّس

سختم الشسخ مالمه ق ئال

الق،اءتس

«فق،اءة ال،فع عبّب ّظ ه ،الّس ّ يق،اءة البصب عبّب ّ لي،ض المّيّ
()1

له المالم يّمىت الق،اءتس سحصل مال الي،ضس ».
يال سفيت التبّسه إل

م ذم ،م ف ئدة حم سة الح ل الت

قد،ت ّه

ق،اءة ب فع يه تصيس ،تى الح ل العجسّة ياّتحض  ،صي،ته ف بفس
اشتد ّهم الّالء يّىغ ّهم مّىي
الّ مع يه  :ح ل تى األمة يّ،يله الذس
ر
حت ق ل فسه الّ،يل الذي ال سقد ،قد ،ثّ ته يصّ،ه عحد "مت بص ،اهلل".

القراءة الثالثة :ﭧﭨﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

()2

إثبات القراءة :ق ع ،الجمهيَ  ،ه َذا َس ْيُم ّ ل،فع يق ع ،ب فعٌ َ ه َذا َس ْيَم
()3
ّ لّب ء لى الفتح.
تخريج القراءتين:

ق ع ،الجمهيَ  ،ه َذا َس ْيُم ّ ل،فع لى ع ر "هذا" مّتدعٌ
ي"سيم" خّ،ه
ُ
ِ
القيل يجمىة "سبفع الص دقس
يالجمىة االّمسة ف محل بصب مقي ُل
()4
جّ ،إض فة "سيم" إلسه
صدقهم" ف محل ٍّ
( )1المصد ،بفّه.

(ّ )2ي،ة الم ئدة اآلسة.119 :

( )3سبظ ،الّّعة الّ مج هد 250:يالتسّس 108 :،يالبش ،ف الق،اءات العش.256/2 :،
( )4سبظ ،عم ل
.506/5

اّ

الشج،ي 66/1:يالّح ،المحسط  421/4يتفّس ،ال،اغب األصفه ب
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خ،جه الميفسي لى رعبه مّب
عم ق،اءة ب فع َ ه َذا َس ْيَمّ فتح المسم فقد ر
ر
يّب إلض فته إل الجمىة
يلي عضسف إل مع،ب يهي خّ ،لـ "هذا" ُ
مّبس لبد إض فة
الفعىسة يهم -عي الميفسي  -ال سشت،طي مي الفعل ً
الظ،ف إل الجمىة .يق ل الّص،سي  :ش،ط هذا الّب ء إذا عضسف إل الجمىة

الفعىسة ع سمي
ر
مصد ًاّ ،فعل مّب ؛ ر
ألبه ال سّ،ي إلسه الّب ء إالر م المّب ر
يخ،جيا هذه
الذي عضسف إلسه( )1فعى قيل الّص،سس هي
ٌ
مع،ب ال مّب  .ر

الق،اءة لى يجهس :

أحدهما :ع سمي ظ،ف لـ "ق ل" ي "هذا" إش ،ة إل

صُّه
المصدَ ،فب ْ

لى المصد ،عي :ق ل اهلل هذا القيل( )2ق ل األبّ ،ي« )3(:أل ر المقصيد
ّ إلض فة إل الفعل مصد،ه م حسث م ذم ،الفعل سقيم مق م ذم،

سيم َب ْف ِع الص دقس صدقُهم»
مصد،ه؛ ف لتقدس ،فسه :هذا َ
( )1سبظ، ،عي الف،سقس ف

يهمع الهيامع.230/3 :

()4

يجيزيا ع سمي
ر

ش،ح التّهسل الّ م ل  255/3:يا،تش ف الض،ب1828/4 :

( )2سبظ ،المش ف 697/1:يالّح ،لمحسط.421/4 :

( )3هي لّد ال،حم ّ محمد ّ لّد اهلل ّ عّ ّعسد األبّ ،ي عّي الّ،م ت المىقب ّ لمم ل
البحيي الشسخ الص لح ص حب التص بسف الحّبة المفسدة ف البحي يغس،ه مبه  :اإلبص ف

ف

مّ ئل الخالف يعّ،ا ،العّ،سة يبزهة األلّ ء تيف

 169/2يّيسة اليل ة.86/2 :

( )4اإلبص ف ف مّ ئل الخالف.114/1 :
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"هذا" مفعيًال ّه لىقيل؛ ألبه ّمعب المالم يالقصص؛ يمت يقع ّعد القيل

شع ،يخطّة» َج َ،ى فسه هذا الخالف(.)1
م ُس ْفهم مالم ً بحي« :قىت ًا
مبصيّ لى الظ،ف متعىرقً ّخّ ،المّتدع "هذا"
الثاني :ع سمي
ً
تقدس،ه :هذا ياقعٌ ف سيم سبفع يالجمىة محمسة ّـ "ق ل".
معنى القراءتين:

()2

خالل التيجسه ت البحيسة لآلسة الم،سمة عّ،عة

تحصل م
فقد
ر
تخ،سج ت ياحد لق،اءة الجمهي ،يثالثة لق،اءة ب فع:

أوًال :ق،اءة ال،فع يتخ،سجه "هذا" مّتدع "يسيم" خّ،ه .يلىسه فتمي
اإلش ،ة إل السيم ِ
بفّ ِه عي سيم القس مة يالمعب  :هذا السيم سيم سبفع
()3

الص دقس صدقهم.

ثانيا :ق،اءة الفتح يفسه ثالثة تخ،سج ت:
ً
خًّّ ،
مّبس لـ"هذا" يلم س،تضه
"سيم" ًا
األول :تخ،سج الميفسس يهي جعل َ

هذا اليجه سقيل

معب يالً،اّ يف
الّص،سي  .يلى هذا فتترحد الق،اءت
ً
الشسخ خ لد( ّ...(( )4لفتح لى الّب ء ال لى اإلل،اب؛ أل ر اإلش ،ة إل
( )1سبظ ،الّح ،المحسط  421/4يالىّ ب ف لىيم المت ب .627/7
( )2سبظ ،ش،ح ال،ض
.422 421/4

لى

الم فسة 181/3 :يالمح ،،اليجسز  264/2يالّح ،المحسط

( )3سبظ ،الّح ،المحسط 422/4 :ي،يح المع ب ف تفّس ،الق آ ،العظسم يالّّع المث ب .68/4 :
( )4هي خ لد ّ لّد اهلل ّ عّ

ّم ،األزه،ي اليق د اشتيل ّ لعىم لى

مّ ،م مؤلف ته:

التص،سح ّمضمي التيضسح تم،س الطالب لى صب لة اإلل،اب الحياش األزه،سة ف
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"السيم" مم ف

علسّ))(.)1

ق،اءة ال،فع فال سمي

ظ،فً

يالتيفسّ ّس

الثاني :ع تجعل "سيم" ظ،فً لـ "ق ل" ي"هذا" إش ،ة إل
فتبصّه لى المصد،سة عي لى المفعيلسة فتمي اإلش ،ة إل
ُ

الق،اءتس

المصد،
الخّ،

ٍّ
مل ف لتقدس :،ق ل اهلل هذا القيل عي هذه األخّ ،
يالقصص المتقدمة يلى

()3
معقّ لى هذا المعب « :يهذا
ف يقت بفع الص دقس  )2(.ق ل اّ لطسه
ً
معب ُسزسل يصف اآلسة يّه ء الىفظ» (.)4
لبدي ً

الثالث :ع سمي ظ،فً لخّ" ،هذا" المحذيف ياإلش ،ة ّـ"هذا" إل قيل
ِ
ِ
ت
سّ اّْ َ َم َْ،س َم عَعَْب َ
لسّ  -لىسه الّالم  -ف قيله تع ل ﴿ َيِا ْذ ق َل اهللُ س ل َ
ُم إِلهس ِ ِم ُدي ِ ِ
ت لِ رىب ِ
اهلل﴾ إل قيله ﴿إِ ْ تُ َع ِّذّْهُ ْم فَِإَّبهُ ْم
س ِاتَّ ِخ ُذيبِ َيع ِّ
َْ
ُقْى َ
ْ
ِ
سم ﴾( )5ف لمعب  :ق ل اهلل هذا الذي
ِلّ ُد َ َيِا ْ تَ ْيِف َْ ،لهُ ْم فَِإَّب َ عَْب َ
ت اْل َع ِز ُسز اْل َحم ُ
حل علف ظ اآلج،يمسة المقدمة األزه،سة ف لىم العّ،سة يغس،ه تيف ّبة  905هـ .سبظ،

شذ،ات الذهب 26/8 :يهدسة الع ،فس .343/5 :

( )1التص،سح لى التيضسح706/1 :

( )2سبظ ،المح ،،اليجسز 264/2 :يالّح ،المحسط  422/4يالد ،المصي .660/2 :

( )3هي لّد الحّ ّ عّ ّم ّ ،غ لب ّ لّد ال،حم ّ لطسة المح ،ب الي،ب ط الم لم
اإلم م عّي محمد الح فظ الق ض

م

فقسه ً ل لم ً ّ لتفّس ،ياألحم م يالحدسث يالفقه يالبحي

يالىية ياألدب م مصبف ته :مت ّه المّم ّ ليجسز فأحّ فسه يعّدع تيف ّبة  541ه.

سبظ :،طّق ت المفّ،س لىدايدي  260/1يّيسة اليل ة  73/2يهدسة الع ،فس .502/5

( )4المح ،،اليجسز  264/2يسبظ ،الّح ،المحسط.422/4 :
(ّ )5ي،ة الم ئدة اآلس ت.118 117 116 :
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()1

ق ل اّ لطسه« :يالخط ب لى هذا

سيم سبفع
ذم،ب ه م مالم لسّ ياقعٌ َ
()2
لمحمد  -لىسه الّالم  -يعمته يهذا عشّه م الذي قّىه».

يلقال
بقال
ي،د مذهب الّص،سس
يقد ،رجح اّ م ل (، )3عي الميفسس
ً
ً
ر
يمعب يقد ّّط المالم فسه ف ش،حه لى التّهسل يامتف الّ حث ّم
ً
عي،ده م ب حسة المعب فق ل ...« :ق،اءة ب فع ه َذا سيم س ْبفَع َّ ِ ِ
الص دقس َ
َ َْ َ َ ُ
ِ
ص ْدقُهُ ْمّ بصب السيم مع ع ر المش  ،إلسه هي السيم؛ التف ّ الّتة لى ال،فع
فىي جعىت الفتحة فتحة إل،اب المتبع ع سمي المش  ،إلسه السيم؛ الّتىزام

ذل اتح د الظ،ف يالمظ،يف يم سجب ع سمي التقدس ،مّ ًبس لىتقدس ،ف
احد؛ إالر ع ر الم ا،د حم سة المقيل
الق،اءة األخ،ى مع ع ر اليقت ياحد يالمعب ي ٌ
()4

تعدده».
ف ذل السيم
فالّد م ميبه م سقتض اتح د المعب دي ر
ر
يتعقرّه عّيحس ّعدم لزيمه إال لى دلياه ع ر "هذا" إش ،ة إل السيم

مهي ف ق،اءة ال،فع يالّص،سة لى رعبه إش ،ة إل اليلد ال السيم ف ق،اءة
عم تّ س التقدس،س ّ لتّ  ،الق،اءتس فتبزسىهم ف اآلسة الياحدة
البصب .ي ر
()5
مبزلة اآلستس .

( )1سبظ ،عم ل اّ الشج،ي 66/1 :يالمح ،،اليجسز.264/2:
( )2المح ،،اليجسز .264/2

( )3هي محمد ّ لّد اهلل ّ م ل الط ئ الجس ب

عّي لّد اهلل جم ل الدس

إم م ف لىيم

الىية العّ،سة م تص بسفه :األلفسة يالتّهسل يش،ح التّهسل يالم فسة الش فسة تيف ّبة

 672ه .سبظّ ،يسة اليل ة 130/1:يشذ،ات الذهب.339/5 :

( )4ش،ح التّهسل255/3 :

( )5التذسسل يالتممسل (مخطيط) ليحة/88 :ب يسبظ ،تمهسد القيالد .3245/7
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ِ
ِ
غس ،ع ر ف مالم خ لد األزه،ي المتقدم م ْ حمل الق،اءتس لى معب ً
ص،ح اّ ل شيّ ،أبه ((لم سم حمل إحدى الق،اءتس لى
ياحد مب قشةً؛ إذ ر
()1

األخ،ى متعسِّب يال م،جَّح ))

فسمي اختالف الق،اء ف

الىفظ الياحد م

يتّ س التقدس،س ّ لتّ  ،الق،اءتس لتبزسىهم

سصحّه اختالف المعب
الق آ ،قد
ُ
حس الّ م ل .
م ،ف تعقرب عّ ر
ف اآلسة الياحدة مبزلة اآلستس مم ر
القراءة الرابعة :ﭧ ﭨﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ

()2

إثبات القراءة:

()3

ق ع ،اّ مثس،

()4

يعّي لم،ي

()5

يل صم

خس،ّ ،فع الىّ س.
ٌ

()6

يحمزة

َ يِل َّ ُس التَّ ْق َيى ذل

( )1التح،س ،يالتبيس.55/1 :،

(ّ )2ي،ة األل،اف اآلسة.26 :

( )3هي لّد اهلل ّ مثس ،المم الدا،ي إم م عهل ممة ف الق،اءة تيف ّبة 120ه .سبظ ،ت،جمته
ف  :الّّعة الّ مج هد 64 :ياإلقب ع ف الق،اءات الّّع 40 :يشذ،ات الذهب.157/1 :

( )4هي عّي لم،ي ّ العالء ّ لم  ّ ،لّد اهلل الم زب
يالعّ،سة يعحد الق،اء الّّعة المشهي،س

 79يغ سة البه سة.288/1 :

( )5هي ل صم ّ عّ

تيف

البجيد األّدي الميف

العىم المشهي ،ف لىم الق،اءة يالىية

ّبة  154هـ .سبظ ،الّّعة ف الق،اءات:

الق ،ئ اإلم م عحد الق،اء الّّعة تيف

127هـ .سبظ ،الّّعة 69:يغ سة البه سة 535/1 :يمع،فة الق،اء المّ .51:،

ّبة

( )6هي حمزة ّ حّسب ّ لم ،ة ّ إّم لسل عّيلم ،ة الميف الزس ت الزاهد عحد الق،اء الّّعة
تيف ّبة 156هـ .سبظ ،الّّعة 71 :يغ سة البه سة 236/1 :يشذ،ات الذهب.240/1 :
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يق ع ،ب فع ياّ ل م ،يالمّ ئ

()1

توجيه القراءتين:

بصّ .
َ يِل َّ َس التَّ ْق َيى ً 

()2

م بصب الّس لطفه لى "لّ ًّ " المبصيب ّـ "عبزلب " يم بت جمىة
خّ،ا .عي ح ًال م " لّ ًّ " يم لطف لىسه.
" ذل خس "،مّتأبفة مّتدع ي ً
يعم م ،فع يه ق،اءة ب فع فقد قطع الىّ س م األيل ياّتأبف ّه

خّ ،لىمّتدع(.)3
فجعىه مّتدع "يذل
خس "،جمىة اّمسة ٌ
ٌ
يلىبح ة تخ،سج ت ثالثة ف اّم اإلش ،ة "ذل " لى ،ياسة ال،فع:

خّ،ه "خس "،يالجمىة خّ ،لىمّتدع

األيل :م ذم ،يهي عبه مّتدع ث

األيل "لّ س" يال،اّط ف خّ ،الجمىة اإلش ،ة ّـ "ذل " إل المّتدع.
ّدال م "لّ س" عي لطف ّس
الث ب  :ع سمي ً

يخّ،ه "خس."،

فتمي " لّ س" مّتدع

الث لث :ع سمي بعتً لـ " لّ س" يسمي اإلل،اب م لث ب .
( ) 1هي عّي الحّ لى ّ حمزة ّ لّداهلل ّ لثم
البحيي عحد األئمة ف

()4

م يلد ّهم ّ فس،يز ميل ّب عّد

الق،اءة يالبحي يالىية يعحد الّّعة الق،اء المشهي،س

له م

التص بسف :اختالف العدد يقصص األبّس ء يمت ب البياد ،األصي ،ياألمّ ،ياأليّط

تيف ّبة  189ه .سبظ ،إبّ ه ال،ياة 256/2 :ييفس ت األلس  295/3 :يغ سة البه سة:

 535/1يّيسة اليل ة.162/2 :

( )2سبظ ،الّّعة 280 :يالتسّس 90 :،يالمّّيط 208 :يالبش.268/2 :،

( )3سبظ ،المشف 41/2 :يالّح ،المحسط 31/5 :يالتيضسح لى التص،سح.203/1 :
( )4سبظ ،الد ،المصي  253/3:يالتّس

ف

إل،اب الق،آ  562/1 :يتيضسح المق صد

يالمّ ل  477 /1 :يعيضح المّ ل .140/1 :
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قل ف

المش ف «يا،تف له  -عي "ذل " -لى

إم
االّتداء يخّ،ه ر

الجمىة الت ه
"ذلِ َ َخ ْسٌ "،مأبه قسل :يلّ س التقيى هي خس،؛ أل ر عّم ء اإلش ،ة
ب م الضم ئ ،فسم س،جع إل ليد الذم ،يا رم المف،د الذي هي خس،
تَ ْق ُُ ،
ي"ذل " صفة لىمّتدع مأبه قسل :يلّ س التقيى المش  ،إلسه خس.)1(ٌ»،
التوجيه الداللي:

ستجه المعب لى ق،اءة البصب إل ع ر الم،اد م هذا الىّ س هي
لّ ُس الح،ب إذ "التقيى" لى هذه الق،اءة مصدّ ،معب اليق سة ف لتقيى
()2

ف الىيةّ :معب االتق ء يهي اتخ ذ اليق سة
()3

ف لم،اد إ ًذا :الىّ س الذي سق

الح ،يالّ،د
مم سؤذسه م
ر
الجّم ر
يالمي ف ،يغس،ه يلى هذا التأيسل تمي اآلسة الم،سمة قد جمعت عصب ف
الىّ س الثالثة الت سؤمّ ،ه اإلبّ

عي هي لّ س الح،ب م

ف ّىمه يحّ،ه:

الد،يع

النوع األول :الىّ س الذي سّت ،العي،ة يهي م ذم ،عيًال ف
تع ل لِ َّ ًّ ُس َي ِا،ي َّ ْي َءاتِ ُم ْم.
النوع الثاني :الىّ س الزائد لى ّت ،العي،ة مم فسه زسبة يجم ل يهذا
البيع ّمث ّة ال،سش لىط ئ ،يال،سش ّه زسبة فمذل م سشّهه.
( )1المش ف.97/2 :

( )2التع،سف ت لىج،ج ب .65 :

( )3سبظ ،عيضح التف ّس ،الّ الخطسب.26 :
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النوع الثالث :لّ س الح،ب يهي الم،اد لى ق،اءة البصب(.)1

يتمي اإلش ،ة ّ ّم اإلش ،ة المف،د "ذل " ّتأيسل المذمي ،يهي الىّ س

خس ،علط ه اهلل لّب آدم ف لجمىة مّتأبفة عي ح ٌل
ّأصب فه الثالثة عيٌ :
()2
م "لّ ًّ " يم لطف لىسه.
لى

ق،اءة ال،فع فسجيز ع سمي الم،اد ّـ "لّ س

عم تيجسه المعب
ير
التقيى" مثل م س،د ف ق،اءة البصب عي سمي الم،اد ّـ "التقيى" تقيى اهلل

خس﴾،
يخشسته؛ أل ر تقيى اهلل تق م لذاب اهلل يلضّه ّدلسل ﴿ ذل
ٌ
خس ،لىب س م ثس ب الىّ س يالزسبة يهذا المعب علسّ ّق،اءة ال،فع
عي عبه ٌ

ياطالّ الىّ س لى تقيى اهلل قد سمي تشّسهً لى إ،ادة مالزمة تقيى اهلل
﴿ه َّ لِ َّ ٌس لَ ُم ْم َيع َْبتُ ْم ِل َّ ٌس لَهُ ر ﴾( )3مع
ّمالزمة الالّس لّ ّه مقيله تع ل
ُ
()4
لّ ،الق،آ هب ل التقيى ّأبه
م ُس ِّ
حّ ُ هذا اإلطالّ م المش مىة فقد ر
يلّ ،لبه ف ميضع آخّ ،أبه زٌاد مش مىةً لىّس ّ الذي ي،دت فسه
لّ س ر
الجي الع م الذي
هب عي هب  .يذل م ّ ب تجّسم المعبيس ت يتبّسقه مع ر
ي،دت فسه اآلس ت(.)5

( )1سبظ ،اإللالم ّم ّس الق،اءات المتيات،ة م تم مل يابّج م.22 21 :
( )2سبظ ،التح،س ،يالتبيس.73/8 :،
(ّ )3ي،ة الّق،ة اآلسة.187 :

( )4سبظ ،التح،س ،يالتبيس.75/8 :،

( )5سبظ ،التفّس ،اليّسط لىطبط يي.260/5 :
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جدسدا لم بص دفه ف ق،اءة
فتمي الق،اءة ّهذا المعب قد عض فت معب
ً
لىب س م مب فع
خس ،ر
البصب يهي التح،سض لى تقيى اهلل يخشسته يعبه ٌ
()1

الزسبة يسمي اّم اإلش ،ة لى هذه الق،اءة لتعظسم المش  ،إلسه يهي تقيى اهلل.
فسالحظ ًّ
جىس مدى تأثس ،الح،مة اإلل،اّسة ف
ُ
تّع ف
يهذا ف قمة اإلسج ز ي،يلة الّس يتأثس،ه ً

تيسس ،المعب

ّ ختالف الح،متس

لألصب ف الثالثة م

الختالف مدليلسهم  .فعى
عبياع الىّ س يلى

يتعدده

م،جع اّم اإلش ،ة

،ياسة البصب س،جع

،ياسة ال،فع س،جع إل

التقيى يف ئدته :تعظسم المش  ،إلسه يه تقيى اهلل يخشسته.
اآلسة ّعدهم

ّحث عسض ف
يالختالف الق،اءتس
ٌ
﴿ َذلِ َ ِم آس ِت ِ
اهلل لَ َعىَّهُ ْم َس َّذ َّم ُ،ي َ ﴾ فعى ق،اءة البصب يه ق،اءة ب فع
ْ َ
ّأ ِ اّتأبف ّعد االمتب ّأصب ف
ف ث
يم معه م الّّعة؛ اّتئب ٌ
الىّ س اّتئب فس

سؤذب

ّعظسم البعمة :األيلّ :أ

يه

لّ س

قيله تع ل

الىّ س خس ،لىب س

يالث ب ّ :أ الىّ س آسة م آس ت اهلل تدل لى لىمه يلطفه يالمش  ،إلسه
ّ إلش ،ة ف الجمىة الث بسة هي لس المش  ،إلسه ّ إلش ،ة ف الجمىة األيل

احدا ياإلش ،ة
يلى ق،اءة ال،فع :تمي جمىة "ذل م آس ت اهلل" اّتئب فً ي ً
الت ف الجمىة الث بسة ل ئدة إل المذمي ،قّل م عصب ف الىّ س حت

المج زي مبه يهي تقيى اهلل(.)2

( )1سبظ ،التح،س ،يالتبيس 72/8 :،اإللالم ّم ّس الق،اءات المتيات،ة م تم مل يابّج م.21 :
( )2سبظ ،التح،س ،يالتبيس.76 75/8 :،
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القراءة الخامسة :ﭧ ﭨﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ

()1

إثبات القراءة:

ق ع ،ب فع ّ تف ّ ياّ ذميا (ّ )2خىف لبه ( سُ ّ،ل ) ّ،فع الالم يمذل
()3
سّ،ل ) ( فسيح َ ).
( فسيح ) ّّمي الس ء يالّ قي ّبصّهم ( .
َ
توجيه القراءتين:

فتيجسه ق،اءة الجمهي ،يه ق،اءة البصب عبه مبصيب "ّـ"ع " مضم،ة
"يحس "
اّم خ لص يهي
ً

()4

جي ًازا؛ لمي الفعل معطيف لى
الفعل ف قيل الش ل،ة:
ِ ()5
ِ
ولُ ْبس عب ٍ
ب إِلَ َّي ِم ْن لُ ْب ِ
س ُّ
الشفُوف
َح ُّ
اءة َوتَقََّر َع ْيني أ َ
َ ُ ََ َ
(ّ )1ي،ة الشي،ى اآلسة.51 :

( )2هي لّد اهلل ّ عحمد ّ ّشس ّ ،ذميا

الق،ش الفه،ي الدمشق

مم بصب

عحد ،ياة اّ ل م،

تيف ّبة 242هـ .سبظ ،غ سة البه سة 404/1 :ياإلقب ع ف الق،اءات الّّع 60 :يمع،فة

الق،اء المّ .117 :،

( )3سبظ ،الّّعة 582 :يالبش ،ف الق،اءات العش.368/2 :،
( )4سبظ ،الحجة ف

الق،اءات الّّع الّ

 1262/3يالتص،سح.388/2 :

.

خ ليسه 319/1:يتيضسح المق صد يالمّ ل :

( )5الّست م الياف ،يهي لمسّي ّبة ّحدل المالّسة زيج مع يسة – ،ض اهلل لبه -اّتشهد
ّه اّ هش م ف الميب  28 :يقط ،البدى 105:ياّ لقسل ف ش،حه لأللفسة20/4 :
يف تيضسح المق صد يالمّ ل  1263/3 :يالتص،سح.389/2:
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"يحس " يالمعب  :إال
يتمي "ع ْ " يالفعل ف تأيسل مصد ،معطيف لى
ً
يحس عي إً ّ،ال.
ً
عسض ع سعطف لى المضم ،الذي
يسجيز ف تخ،سج ق،اءة البصب ً

ستعىّ ّه "م ي،اء حج ب" إذ تقدس،ه :عي ُسمىمه م ي،اء حج ب يهذا
"يحس " مذل يالمعب  :إال ّيح عي إّم ع م
الفعل المقد ،معطيف لى
ً
()1
ي،اء حج ب عي إ ّ،ل ّ،يل.
يال سجيز ع

"سمىمه"

سعطف لى

لفّ د المعب ق ل ّسّيسه(:)2
َم َ لِ َّ َش ،عَ ْ ُس َمىر َمهُ اهللُ إِالَّ َي ْحًس
ِِّإ ْذبِ ِه َم َس َش ُء﴾ ّ لبصب فزلم

«ّألت الخىسل( )3ل قيله لز يج رل ﴿ َي َم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ع َْي م ْ َيَ،اء ح َج ب ع َْي ُس َْ ّ،ل َُّ ،يًال فَُسيح َ
ع ر البصب محميل لى "ع ْ " ّيى هذه الت فّىه يلي م بت هذه المىمة
لى

()4

"ع ْ " هذه لم سم لىمالم يجهٌ».

يق ل مم

()5

ألبه سىزم مبه بف
« ر

( )1سبظ ،المش ف 233/4 :يالد ،المصي  88/6 :يال،اب الق،آ يّس به لىد،يسش56/9 :
( )2هي عّي ّش ّ ،لثم

ّ قبّ ،المىقب ّّسّيسه عخذ ل الخىسل يسيبس يعّ الخط ب

األخفش يعلف المت ب تيف

ّبة 180ه .سبظ ،إبّ ه ال،ياة  346/2:يّيسة اليل ة:

 229/2يشذ،ات الذهب 252/1 :يهدسة الع ،فس .802/5 :

( )3هي الخىسل ّ عحمد الف،اهسدي الّص،ي إم م العّ،سة يالع،يض م تص بسفه :مت ب البقط
يالشمل

يمت ب العس

لى

الصحسح

الّص،سس  31:يابّ ه ال،ياة.376/1 :

تيف

ّبة 175هـ .سبظ ،عخّ  ،البحيسس

( )4المت ب 49/3 :يسبظ ،المح ،،اليجسز 43/5 :يحجة الق،اءات.644 :
( )5هي مم ّ حميش عّي محمد القسّ

شسخ األبدلس يل لمه يمق،ئه م

متّح ا ،ف

العىيم مثس ،التص بسف مبه  :المشف ل يجيه الق،اءات الّّع يمشمل إل،اب الق،آ
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الّ،ل يبف

المّ،ل إلسهم»

()1

()2

يق ل عّي الّق ء

«يال سجيز ع

ألبه سصس ،معب ه :م م
معطيف لى "ع ْ سمىمه"؛ ر
ع سّ،ل إلسه ّ،يال يهذا ف ّد»( )3فهذه عمثىه ياضحة جىسة لى
البظ ،لدى البح ة المتقدمس

سمي

لّش ،ع سمىمه اهلل يال

لبد تخ،سجهم لىق،اءات الق،آبسة إل

المعب يّالمة العّ ،ة م الخىل يالزسغ ف الفهم.

إمع

صحة

عم ق،اءة ب فع يه سُ ّ،ل ّ ل،فع فعى عبه ،فع لى إضم  ،مّتدع
عي :يهي سُ ّ،ل .يسجيز ع سمي معطيفً لى "يحس " لى عبه ح ٌل أل ر

"يحس " ف تقدس ،الح ل ثم لطف قيله "عي سّ،ل" لى هذه الح ل المتقدمة
ً
ّ،ال فهي م لطف الجمىة الفعىسة الح لسة
يحس إلسه عي ُم ً
فمأبه ق ل :إال ُم ً
لى الح ل المف،دة.

()4

يالتّص،ة ف الق،اءات الّّع .تيف ّبة437هـ .سبظ ،إبّ ه ال،ياة 313/3 :يغ سة البه سة:

 309/2يّيسة اليل ة.298/2 :

( )1المشف ل يجيه الق،اءات الّّع 356/2 :يسبظ ،الد ،المصي .88/6 :

( )2هي لّد اهلل ّ عّ لّد اهلل ّ الحّس ّ عّ الّق ء العمّ،ي الّيدادي الض،س ،البحيي
الحبّى

عخذ البحي ل اّ الخش ب حت ح ز الّّّ يص  ،فسه م ال،ؤّ ء المتقدمس
ف إل،اب الق،آ

يش،ح

دسب م تص بسفه :التّس
ثقة صديق غزس ،الفضل مثس ،الحفظ ر
لمع اّ جب يالىّ ب ف لىل الّب ء ياإلل،اب تيف ّبة  616هـ .سبظ ،إبّ ه ال،ياة:

 116/2يّيسة اليل ة 38/2 :ييفس ت األلس .390/6 :

( )3التّس

ف إل،اب الق،آ  1136/2:يسبظ ،إل،اب الق،آ يّس به. 56/9 :

( )4سبظ ،المح ،،اليجسز 44/5 :يالد ،المصي  88/6 :ي،يح المع ب لألليّ .56/13 :
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ِ
البصب يال،فع لى عبياع إلق ء مالم
اءتسه
فقد اشتمىت هذه اآلسة ّقْ ،
()1
اهلل إل األبّس ء يه :
يهي المالم الذي سّمعه البّ ء ّمسفسة غس ،معت دة

األيل :اليح

يالم،اد ّه هب  :إسق ع م،اد اهلل ف بفس البّ ء عي غس،ه سحصل له ّه العىم

ّأبه م لبد اهلل يم هذا اليح  :م،ائ األبّس ء فإبه يح .
الث ب  :ع

سمي

المالم م

ي،اء حج ب سّمعه ّ معه يال س،ى

لّ ،لبه ّقيله﴿ :عيم ي،اء حج ب﴾ يالمعب  :عي محجيّ
مصد،ه يهي م ر
طب ل ،ؤسة مصد ،المالم يهذا مثل تمىسم اهلل تع ل ميّ ف
المخ َ

الّقعة المّ ،مة م الشج،ة.

الث لث :ع سّ،ل اهلل ال َـمىَ إل البّ ء فسّىغ إلسه مالم سّمعه البّ ء
يسعسه يهذا هي غ لب م ُس َيجَّه إل األبّس ء م مالم اهلل تع ل ق ل تع ل
ف ذم ،زم،س ء ﴿ :فََب َدتْه المالئِ َمةُ ي ْهي قَ ئِم سصىِّ ف ِ
الم ْحِ ،
اب﴾(.)2
ُ
َ َ ٌُ َ
َ
فق،اءة البصب لطفت هذه األبياع الثالثة دي تقّسم ّس التمىسم ّدي
ياّطة م ليح

يالمالم م

ي،اء حج ب عي ّياّطة يذل
هذه اآلسة دلسل لى

ّإ ّ،ل مى

ع ال ّ،لة م عبياع

لىّ،ل ق ل اّ لطسة« :يف
ِ
بث إذا حىَف ع ال سمىرم إبّ ًب فأّ،ل إلسه
لف
المَ ّ،ل ح ٌ
التمىسم يع ر الح َ
يهي لم سبي المش فهة يقت سمسبه»( .)3عم ق،اءة ب فع فإ قىب لى االّتئب ف
( )1سبظ، ،يح المع ب لألليّ  55 54/13 :يالتح،س ،يالتبيس.142/25 :،
(ّ )2ي،ة آل لم ا،

اآلسة.39:

( )3المح ،،اليجسز.44/5 :
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فتمىسم اهلل حسبئذ سبحص ،فسم م

ّال ياّطة المى

يسق ّىه إ ّ،له المى

ّمالمه إل األبّس ء( .)1عم لى التيجسه الث ب يهي ميبه معطيفً لى
ه ،يهي لطف الجمىة الفعىسة الح لسة لى الح ل المف،دة.
"يحس " فظ ٌ

مّتدع مع التّ  ،الح لسة ّب ء لى
يهب م
جيز ع سمي التقدسً ،
ر
ع ر الجمىة االّمسة الت الخّ ،فسه جمىة فعىسة تفسد م ال تفسده الفعىسة
الص،فة مم سب ّب ح ل إ ّ،ل الّ،يل(.)2
جء ف

المىس ت «يالجمىة االّمسة ميضيلة لإلخّ ّ ،ثّيت المّبد

اّم فقد سقصد
لىمّبد إلسه ّال داللة لى تجدد عي اّتم،ا ،ياذا م خّ،ه ً
ّه الديام ياالّتم،ا ،الثّيت ّمعيبة الق،ائ ياذا م خّ،ه مض ً،ل فقد
ًّ
تجددس إذا لم سيجد داع إل
ا،
سفسد اّتمً،ا
تحتمىهم يالجمىة الفعىسة ميضيلة إلحداث الحدث ف الم ض عي الح ل

الديام ...يالجمىة الظ،فسة

تجدد ّ ّّ عي ح ض ،يقد سّتعمل المض ،ع لالّتم،اّ ،ال

فتد رل لى
مالحظة التجدد ف

مق م خط ّ

سب ّّه» ( .)3فب ّب هذا التبيع اإلل،اّ

ف "سّ،ل" التبيع ف إ ّ،ل الّ،ل م اهلل إل األبّس ء فهي متعدد متبيع

مم ُل،ف م قصص األبّس ء لىسهم الّالم.
،ب إال رعبب بّتفسد شسئس
خ،ج متق ٌ
فمعب الق،اءتس ف ضيء م ر
مهمس عض فتهم ق،اءة ب فع:
( )1سبظ ،التفّس ،المظه،ي لمحمد ثب ء اهلل المظه،ي.333/8 :

( )2سبظ، ،يح المع ب  55/13:يح شسة الشه ب لى تفّس ،الّسض يي.429/7 :
( )3المىس ت لىمفيي 341 :يسبظ ،مع ب األّبسة ف العّ،سة لىّ م،ائ .17 :
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األيل :فسم ستعىّ ّ ليقف ياالّتداء ف ليقف لى قيله ِ م يِ ،
اء
ْ ََ
ِح َج ب حّ ٌ لم ق ع" ،عي سُ ّ،ل" ّ ل،فع لى االّتئب ف يلسس ّيقف
ب؛ أل ر م ّعد "عي" معطيف لى م قّىه (.)1
صَ
لم َب َ
إم
الث ب ّ :عة الداللة يمث،ة تأدسة المعب ّصسغ مختىفة ف لمعب
ر
سؤدى ر
ّ لمف،د عي ّ لجمىة عي ّشّه الجمىة يم لط ئف بّج هذه اآلسة الم،سمة ت،تسب

دل لى تمىسم اهلل الّ،ل ّدالالت متعددة فج ء عيًال ّ لمف،د يهي المصد،
م ر
ف قيله (إِالَّ َي ْحًس ) ثم ج ء ّم سشّه الجمىة ث ًبس يهي قيله (م ي،اء
سّ،ل ّ،يًال) لى ق،اءة
حج ب) يج ء ّ لجمىة الفعىسة ث لثً يذل ّقيله (عي
َ
البصب فم ّق إال الداللة ّ لجمىة االّمسة يهي م عض فته ق،اءة ب فع (عي
()2

مّ،ل ّ،يالً.
سّ،ل) ّ ل،فع لى الخّ،سة إذا التقدس :،عي هي
ٌ
ُ

القراءة السادسة :ﭧﭨﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

()3

إثبات القراءة:
ق ع ،ب فع ( محفيظٌ ) ّ ل،فع يق ع ،الّ قي (محفيظ) ّ لج.،
( )1مب  ،الهدى ف اليقف ياالّتدا.247/2 :

( )2سبظ ،التح،س ،يالتبيس.145 144/25 :،
(ّ )3ي،ة الّ،يج اآلسة.22 21:

( )4سبظ ،الّّعة 678:يالتسّس 227 :،يالبش.399/2 :،
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توجيه القراءتين:

فق،اءة الج ،لى عبه صفة لـ "ليح" يق،اءة ب فع لى عبه صفة لـ "ق،آ "

يتعىُّّ "ف ليح" ّـ"محفيظ".

()1

يقد التُ،ض – م جهة الصب لة – لى ق،اءة ب فع ّأ فسه تقدسم
الصفة الم،مّة لى الصفة المف،دة يهي خالف األصل يهذا االلت،اض ال

سقيم مم سقيل األليّ ( :)2إذا تيات ،الق،اءة سدفع األصل يخالفه يث ًبس :
اب
فهذا التقدسم له بظ ئ ،ف الق،آ
م ذل قيله تع ل  عُيلَئِ َ لَهُ ْم َل َذ ٌ
()5
ِ
ِ
سم ،ّ )3(فع "علسم" ف ق،اءة اّ مثس ،يحفص( )4ل ل صم.
م ْ ِْ ،جز عَل ٌ
عم م حسث المعب فقد دلت الق،اءت
هذا م حسث الصب لة .ر
لى ع ر الىيح محفيظٌ يالق،آ محفيظٌ عف دت المعب األيل ق،اءة الجمهي،

( )1سبظ ،حجة الق،اءات 757 :يالميضح الّ عّ م،سم 822/2 :يالمشف.467/2:
( )2محميد ّ لّد اهلل ّ محميد ّ د،يسش الحّسب
الع،اّ ف

األليّ

شه ب الدس

لص،ه مفّ ،محدث فقسه عدسب لييي مش  ،ف

تص بسف عشه،ه ، :يح المع ب ف تفّس ،الق،آ يالّّع المث ب

.

شسخ لىم ء

ّعض العىيم له

يمبه  :دق ئّ التفّس،

تيف ّبة  1270هـ .سبظ :،األلالم 176/7:يمعجم المؤلفس .175/12 :

(ّ )3ي،ة الج ثسة اآلسة. 11 :

( )4هي عّي لم ،حفص ّ عّ داييد ّىسم

ّ الميس،ة األّدي عحد ،ياة ل صم تيف ّبة

170هـ .سبظ ،غ سة البه سة 254/1 :اإلقب ع72 :

( )5سبظ ،تفّس ،األليّ  304/15يسبظ ،الق،اءات المتيات،ة يعث،ه ف الّ،م .227 226 :
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يعف دت المعب الث ب ق،اءة ب فع يمالهم حمم غسّ سجب التق ده دلرت

لىسه الق،اءة المتيات،ة.

()1

يّق ّؤال :يهي م معب حفظ الق،آ ؟ يم معب حفظ الىيح؟

فأم حفظ الق،آ فهي حفظه م التيسس ،يالتّدسل يم تىقرف الشس طس
 إَِّب َب ْح َب َّزْل َب ِّ
الذ ْم ََ ،يِابَّ لَهُ لَ َح ِفظُي َ .)2(
ُ
يعم حفظ الىيح فهي حفظه ل تب يل غس ،المالئمة إس ه عي ع ر
حفظه مب سةٌ ل تقدسّه مقيله تع ل ِ  :ف ِمتَ ب م ْمبي الَ سمَّّه إِالَّ
َ ُ
ََ ُ
()3
ال ُـمطَهَُّ،ي َ .
يمالهم مّتىزم لآلخ ،فحفظ الق،آ سّتىزم ع ر الىيح الميدع هي فسه
()4
عسض .
محفيظ ً
الخاتمة

خىُص الّحث إل بت ئج م عهمه :

 -تخ،سج الق،اءات سبّي

ع

ال سقتص ،لى
ّل ستعداه إل

يتم شسه مع األقسّة يالقيابس

الدالالت يم ّسبه م تم مل يابّج م.
( )1سبظ ،الق،اءات المتيات،ة.227 :
(ّ )2ي،ة الحج ،اآلسة.9 :

(ّ )3ي،ة الياقعة اآلست .79 78 :

( )4سبظ ،التح،س ،يالتبيس.254 255/30:،
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 إ ر ف تعدد الق،اءات الق،آبسة مم ل اإللج ز مع غ سة االختص  ،يجم لاإلسج ز إذ مل ق،اءة ّ لبّّة إل األخ،ى ّمبزلة آسة مّتقىة.
 ف تعدد التيجسه ت البحيسة تخ،سج لىق،اءة الياحدة لى مع سمم فعحس

ّعض األحس

الجمع ّس الق،اءتس لى

معب

مختىفة.

ياحد يف

عخ،ى سمي األبّب ع تتعدد المع ب ف الميضع الياحد.

يمؤداهم ياحد ففسه تبيع ف البطّ يتأدسة لىمعب
 قد تختىف الق،اءتر
الياحد ّصي ،مختىفة مم ف قيله تع ل  :ع َْي ُس ِّْ،ل ّ ل،فع يالبصب.
يتعددا ف الت،امسب الداللسة الت تزسد
اء ف المعب
ً
 شمىت ق،اءة ب فع ثً ،الىفظة الق،آبسة جم ال ف الىفظ يّه ء يتبيل ف المعب .

يسيص الّ حث ف خت م هذا الّحث إل لدم االقتص  ،لى إل،اب

المالم ح ل ت،مسّه فقط؛ ّل ُسض ف إلسه المع ب البحيسة يالت،امسب الداللسة

الت تعط هذا العىم ثم،ته يف ئدته فّه سع،ف الدا،س المع ب الت تفسده

األحم م البحيسة ح لة ت،مسّه .

مم سهسب ّ لّ حثس حسبم سدّ،ي الق،اءات الق،آبسة يستب يليبه ّ لّحث

يالتخ،سج إل االلتف ت إل التيجسه الدالل
مع

يّس

يدالالت ّ لبّّة إل غس،ه م الق،اءات.
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ثبت المصادر والمراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

عّي الق ّم شه ب الدس لّد ال،حم ّ

 .1إّ،از المع ب م ح،ز األم ب

إّم لسل الدمشق المع،يف ّأّ ش مة دا ،المتب العىمسةّ .س،يت.

 .2عخّ  ،البحيسس الّص،سس عّي ّعسد الّس،اف

تحقسّ بخّة م العىم ء

ممتّة الثق فة الدسبسة ّيّ،عسد.

 .3ا،تش ف الض،ب م لّ
محمد م،اجعة ،مض

األيل .1998

 .4إل،اب الق،آ

الع،ب عّي حس

تحقسّ، :جب لثم

لّد الثياب ممتّة الخ بج

ـ الق ه،ة ط

عحمد مصطف

د،يسش دا،

يّس به محس

الدس

ّ

اإل،ش د لىشؤي الج معسة  -حمص – ّي،سة ط  :ال،اّعة  1415هـ.

 .5األلالم الز،مى دا ،العىم لىمالسس
 .6اإللالم ّم ّس

ط الع ش،ة 1992ف.

الق،اءات المتيات،ة م

تم مل يابّج م ف

المع ب

ياألحم م محمد محمد المح،يّ دا ،المتب اليطبسة ّبي زي ط:

األيل

.2002

 .7اإلقب ع ف

الق،اءات الّّع عّي جعف ،عحمد ّ

لى

ّ

عحمد ّ

خىف األبص ،ي تحقسّ :الشسخ عحمد ف،سد المزسدي دا ،المتب العىمسة

ـ ّس،يت . 1999
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 .8عم ل اّ الشج،ي اإلم م هّة اهلل ّ لى الحّب العىيي المع،يف
ّ ّ الشج،ي تحقسّ :محمد محمد الطب ح

ط األيل

1992ف.

 .9إبّ ه ال،ياة لى عبّ ه البح ة القفط

ممتّة الخ بج

الق ه،ة

تحقسّ :محمد عّي فضل إّ،اهسم

دا ،الفم ،الع ّ،ـ الق ه،ة مؤّّة المتب الثق فسة ـ ّس،يت ط األيل

.1986

 .10اإلبص ف ف

مّ ئل الخالف عّي الّ،م ت األبّ ،ي يمعه مت ب

االبتص ف م اإلبص ف تألسف :محمد محس الدس لّد الحمسد الممتّة

العص،سة ـ ّس،يت ـ لسب

ط :األيل

.2000

 .11عيضح التف ّس ،محمد محمد لّد الىطسف ّ

الخطسب المطّعة

المص،سة يممتّته ط :الّ دّة  1383هـ  1964 -م.

 .12عيضح المّ ل إل علفسة اّ م ل

اّ هش م األبص ،ي تحقسّ :محمد

محس الدس لّد الحمسد دا ،إحس ء الت،اث العّ،

 .13الّح ،المدسد ف

ّس،يت 1980ف.

تفّس ،الق،آ المجسد عّي العّ س عحمد ّ محمد ّ

لجسّة الحّب الصيف

تحقسّ :عحمد لّد اهلل الق،ش ّ،ال

الب ش:،

الدمتي ،حّ لّ س زم – الق ه،ة  1419هـ.

 .14الّح ،المحسط ف التفّس ،عّي حس
ّ .15يسة اليل ة ف

دا ،الفمّ ،س،يت 1992ف.

طّق ت الىييسس يالبح ة الّسيط

الفضل إّ،اهسم دا ،الفم ،ط الث بسة . 1979
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 .16التّس

ف إل،اب الق،آ

ّس،يت ط :الث بسة .1987

العمّ،ي تحقسّ :لى محمد ّج يي دا ،الجسىـ

 .17التح،س ،يالتبيس ،محمد الط هّ ،

ل شي ،الدا ،التيبّسة لىبش– ،

تيبس 1984هـ.

 .18التذسسل يالتممسل ف ش،ح التّهسل (مخطيط).
 .19التع،سف ت لى

ال،ش د ـ الق ه،ة.

ّ محمد الج،ج ب

 .20تفّس ،ال،اغب األصفه ب

تحقسّ :لّد المبعم الحفب

دا،

ِّ
الشِدي دا،
تحقسّ يد،اّة :د .ل دل ّ لى

البش :،دا ،اليط – ال،س ض ط :األيل

 1424هـ  2003 -م.

 .21التفّس ،المظه،ي محمد ثب ء اهلل المظه،ي تحقسّ :غالم بّ التيبّ
ممتّة ال،شدسة – ّ مّت

 .22التفّس ،اليّسط لىق،آ

 1412هـ .

محمد ّسد طبط يي دا ،بهضة مص ،لىطّ لة

يالبش ،يالتيزسع ط :األيل .

 .23تمهسد القيالد ّش،ح تّهسل الفيائد محب الدس ب ظ ،الجسش تحقسّ د.
لى محمد ف خ ،يآخ،ي  .دا ،الّالم ط :األيل

.2007

 .24التيضسح لى التص،سح الشسخ خ لد الزه،ي تحقسّ :محمد ّ ّل لسي
الّيد دا ،المتب العىمسة ّس،يت ـ لّب

ط األيل .2000

 .25تيضسح المق صد يالمّ ل ّش،ح علفسة اّ م ل
لّد ال،حم لى ّىسم

دا ،الفم ،العّ،
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الق،اءات العش ،ألّ

 .26التسّس ،ف

لم،ي الداب

عيتيس،تزل ممتّة الثق فة الدسبسة ط األيل

 .27ج مع الّس

ف

.2009

لب

ّتصحسحه

الق،اءات الّّع المشهي،ة عّي لم،ي الداب

محمد صديّ الجزائ،ي دا ،المتب العىمسة ط :األيل

 2205م.

تفّس ،الّسض ِيي شه ب الدس

 .28ح شسة الشه ب لى

المص،ي دا ،ص دّ – ،س،يت.

 .29ح شسة الشسخ زاده لى

تحقسّ:
1426ه

عحمد الخف ج

تفّس ،الّسض يي ممتّة الحقسقة اّطبّيل

ت،مس  1419ه 1998م.

 .30الحجة ف الق،اءات الّّع اّ خ ليسه تحقسّ :د .لّد الع ل ّ لم مم،م
الب ش :،دا ،الش،يّ – ّس،يت ط :ال،اّعة  1401هـ.

 .31حجة الق،اءات عّي ز،لة لّد ال،حم
ال ّ،لة – ّس،يت.

 .32الحجة لىق،اء الّّعة عّي لى
يّشس ،حيسج ت

الف ّ،

محمد ّ

ّ

زبجىة مؤّّة

تحقسّّ :د ،الدس

قهيج

دا ،المأمي لىث،ات ـ دمشّ ط :األيل . 1991

 .33ح،ز األم ب ييجه الته ب ف الق،اءات الّّع الق ّم ّ فس،ه ّ خىف
الش طّ

دا ،المت ب البفسس ّس،يت 1407هـ.

 .34الد ،المصي ف

لىيم المت ب الممبي

الشسخ محمد ليض يآخ،س
1994ف.

اّ

الّمس

الحىّ

تحقسّ

دا ،المتب العىمسة ّس،يت ط األيل
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 .35الد ،،الم مبة ف علس

المئة الث مبة عّي حج ،العّقالب

ّس،يت .1993

 .36دلسل الحس ا ،لى مي،د الظمآ
الم ،غب التيبّ الم لم

، .37يح المع ب

ف

محميد األليّ

ّس،يت ط :األيل

عّي إّح ّ إّ،اهسم ّ عحمد ّ ّىسم

دا ،الحدسث -الق ه،ة.

تفّس ،الق،آ

دا ،الجسل ـ

العظسم يالّّع المث ب

شه ب الدس

تحقسّ :لى لّد الّ ،ي لطسة دا ،المتب العىمسة –
.1415

 .38الّّعة ف الق،اءات عّي ّم ّ ،مج هد الّيدادي تحقسّ :شيق ضسف
دا ،المع ،ف–مص ،ط :الث بسة 1400هـ.

 .39شذ،ات الذهب ف

عخّ  ،م

ذهب اّ

العىمسة ـ ّس،يت .

 .40ش،ح اّ

لقسل تحقسّ :محمد محس

الت،اث ـ الق ه،ة ط العش،ي . 1980

 .41ش،ح التّهسل الّ
المختي

مل

العم د الحبّى

الدس

دا ،المتب

لّد الحمسد ممتّة دا،

تحقسّ :لّد ال،حم

هج ،لىطّ لة يالبش ،ط األيل . 1990

الّسد يمحمد ّديي

 .42ش،ح ال،ض لى الم فسة تصحسح يتعىسّ :سيّف حّ لم ،مبشي،ات
ج معة ق ،سيبس ط الث بسة . 1996

 .43ش،ح طسّة البش ،ف

الق،اءات شمس الدس

عّي الخس ،اّ

الجز،ي

ضّطه يلىّ لىسه :الشسخ عبس مه،ة دا ،المتب العىمسة – ّس،يت ط:

الث بسة  1420هـ  2000 -م.
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 .44ش،ح قط ،البدى يّل الصدى اّ
الثق فسة .1998 1418

 .45صفح ت ف لىيم الق،آ

هش م األبص ،ي مؤّّة المتب

د .عّي ط ه ،لّد القسيم لّد اليفي ،الّبدي
 1415هـ.

الممتّة األمدادسة ط :األيل

 .46طّق ت الق،اء الّّعة يذم ،مب قّهم يق،اءاتهم لّد اليه ب ّ سيّف ّ
الّ َّ
َّال ،الش فع تحقسّ :عحمد محمد لزيز الممتّة العص،سة  -صسدا
ّس،يت ط :األيل

 .47طّق ت المفّ،س

 1423هـ  2003 -م

الداييدي ،اجعه يضّط علالمه لجبة م

العىم ء

دا ،المتب العىمسة ـ ّس،يت ط :األيل .1983

 .48غ سة البه سة ف طّق ت الق،اء شمس الدس الجز،ي لب ّبش،ه،ّ :جّت،
اّ ،دا ،المتب العىمسة ّس،يت ط :الث لثة 1982ف.

 .49الق ميس المحسط الفس،يزآّ دي دا ،المتب العىمسة ّس،يت -لّب
.1999

 .50الق،اءات المتيات،ة يعث،ه ف الّ،م الق،آب ياألحم م الش،لسة محمد حّش
دا ،الفم – ،دمشّ ط :األيل

 1419هـ  1999 -م.

 .51المت ب ّسّيسه تحقسّ :لّد الّالم ه ،ي
األيل .

دا ،الجسل ّس،يت ط:

 .52المش ف الزمخش،ي ،تّه يضّطه يصححه :مصطف حّس عحمد دا،
المت ب العّ،

1947ف يّذسىه عّ،عة متب.
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 .53المشف ل يجيه الق،اءات الّّع يلىىه يحجهه مم ّ عّ ط لب
دا ،الحدسث الق ه،ة .2008

تحقسّ :لّد ال،حسم الط،هيب

 .54مشف المشمالت ياسض ح المعضالت ف
ج مع العىيم الّ قيل

ط :األيل

 .55المىس ت المفيي تحقسّ :لدب

إل،اب الق،آ يلىل الق،اءات

2002

د،يسش  -محمد المص،ي مؤّّة

ال ّ،لة – ّس،يت.

 .56المبز ف الق،اءات العش ،عّي محمد لّد اهلل ّ لّد المؤم ّ اليجسه
اّ المّ ،

األيل

ممتّة الثق فة الدسبسة – الق ه،ة ط:

تحقسّ :خ لد المشهداب

 1425هـ  2004 -م.

 .57الىّ ب ف

لىيم المت ب عّي حفص ّ ل دل الحبّى

تحقسّ :الشسخ

ل دل عحمد لّد الميجيد يالشسخ لى محمد معيض دا ،المتب العىمسة

– ّس،يت لّب

ط :األيل

 1419هـ .1998

ِ
ى
 .58المّّيط ف الق،اءات العش ،عحمد ّ الحّس ّ م ْه ا ،البسّ ّي ،ر
تحقسّّّ :سع حمزة ح مسم مجمع الىية العّ،سة – دمشّ  1981م.
 .59المح ،،اليجسز المح ،،اليجسز ف

تفّس ،المت ب لّد الحّ ّ غ لب

ّ لطسة تحقسّ :لّد الّالم لّد الش ف محمد دا ،المتب العىمسة –

ّس،يت ط :األيل  1422 -هـ.

 .60مع ب

األّبسة ف

مثس ،ط :األيل

 .61معجم المؤلفس

العّ،سة الدمتي :،ف ضل ص لح الّ م،ائ

1436ه 2015م

،ض مح لة دا ،إحس ء الث،ات الع ّ،ـ ّس،يت.
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 .62مع،فة الق،اء المّ  ،لى

ّش  ،لياد مع،يف يآخ،س

 .63ميب

الطّق ت ياأللص  ،اإلم م الذهّ
مؤّّة ال ّ،لة ط :األيل

تحقسّ:

1404هـ.

الىّسب ل متب األل ،سب اّ هش م األبص ،ي تحقسّ :م ز

المّ ،

.1998
 .64الممتف

يمحمد لى حمد اهلل دا ،الفم ،لىطّ لة يالبش ،ط :األيل
ف

اليقف ياالّتدا عّي لم،ي الداب

لّدال،حم ،مض

تحقسّ :محس

دا ،لم  ،ط :األيل  1422هـ  2001 -م.

 .65مب  ،الهدى ف اليقف ياالّتدا عحمد ّ لّد الم،سم األشميب
لّد ال،حسم الط،هيب

الدس

تحقسّ:

دا ،الحدسث  -الق ه،ة مص.2008 ،

 .66بزهة األلّ ء ف طّق ت األدّ ء عّي الّ،م ت األبّ ،ي تحقسّ :محمد عّ
الفضل إّ،اهسم .

 .67البش ،ف الق،اءات العش ،شمس الدس عّي الخس ،اّ الجز،ي تحقسّ:
لى

محمد الضّ ع المطّعة التج ،سة المّ،ى [تصيس ،دا ،المتب

العىمسة].

 .68هدسة الع ،فس

إّم لسل ّ ش الّيدادي دا ،المتب العىمسة ـ ّس،يت

. 1992

 .69همع الهيامع ف ش،ح جمع الجيامع الّسيط

تحقسّ :لّد الع ل ّ لم

مم،م مؤّّة ال ّ،لة ـ ّس،يت ط :الث بسة .1987
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 .70اليجسز ف حمم تجيسد المت ب العزسز د .محمد ّ ّسدي محمد محمد
األمس

ممتّة العىيم يالحمم المدسبة المبي،ة ط :األيل

 2002م.

 .71يفس ت األلس

يعبّ ء عّب ء الزم

دا ،الثق فة ـ ّس،يت .
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مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف ()1913-1863
د .يحيى مراد
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.
المملكة العربية السعودية.

مقدمة:
الحمد هلل وحد والصالة والسالم على سيدنا محمد  خاتم األنبياء

والمرسلين ،وبعد،

فإنه في ظل الحقبة االستعمارية للعالم اإلسالمي ،وما حملته من

تداعيات واخفاقات في كيان المجتمع العربي اإلسالمي على كافة األصعدة،
بدت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هجمة غربية

واضحة على اإلسالم؛ من حيث هو تمدن ،أو هو مضاد له.

وفي إطار تجديد الفكر اإلسالمي المعاصر يعالج هذا البحث

مشكلة التمدن في تاريخ الفكر العربي الحديث ورد شبهة أن اإلسالم ضد
التمدن بوجه عام؛ ذلك أن المناخ االستعماري الثقافي قد ولَّد صورة جدلية
فكرية ما تزال تسيطر على واقعنا الفكري ،هذه الصورة تجلت بوضوح في

جدلية اإلسالمي الغربي ،أو اإلسالمي المسيحي ،ويمكن تلمس ذلك التوجه
من خالل الحمالت التي قام بها بعض المستشرقين ،أمثال :رينان (ت:

1892م) ،وكوزان (ت1908 :م) ،وكرومر (ت1917 :م) ،وهانوتو (ت:
 1944م) حين طرحوا القول بأن النصرانية هي المولدة الحقيقية للتمدن ،وأن
اإلسالم مضاد له ،ال يتفق معه ،فاندفع الفكر العربي واإلسالمي الحديث
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والمعاصر

)(1

في محاوالت متعددة ومتنوعة في سبيل مواجهة هذه الحمالت

التي تستهدف كيان المجتمع اإلسالمي وحضارته وثقافته ،وشكل مفهوم

المدنية والتمدن محو اًر من أهم المحاور التي دار حولها السجال الفكري في
هذه المرحلة ،حتى وقتنا الحاضر ويمكن طرح إشكالية البحث على هيئة

التساؤالت اآلتية:

 -1ما مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف ،وهل اإلنسان مدني بطبعه؟.

 -2هل من الضروري التوازن بين المادة والروح في التمدن ،وما دور الفرد
في ذلك؟

 -3هل المغلوب مولع بتقليد الغالب ،وما أهمية التسلح بالقوة لحماية
التمدن؟

 -4هل األخذ باألسباب ضروري إلحراز التقدم ،وما أهمية مبدأ المساواة
بين البشر؟

 -1للمزيد من أمثلة ذلك ينظر :اإلسالم روح المدنية :أو اإلسالم وكرومر لمصطفى الغالييني:
وقد وضعه عام  1908/1326وكرسه للرد على كرومر :ط :3المكتبة األهلية :بيروت:

 ،1930/1348وكذلك كتاب الشيخ محمد عبده :اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية:
الذي رد فيه الشيخ على ما كتبه "فرح أنطون" صاحب مجلة "الجامعة" حول ما جرى البن

رشد من أحداث ردها فرح أنطون إلى "تعصب اإلسالم على العلم" :ينظر كتاب محمد

عبده :ط :الهالل ،1960 :ورده على هانوتو (المؤيد  29ربيع األول 1318هـ) وكذلك في
كتابه (اإلسالم والرد على منتقديه) :القاهرة  ،1928/1346وفي رد األفغاني على "رينان"

ينظر "األعمال الكاملة" :تحقيق ودراسة :د .محمد عمارة :القاهرة :المؤسسة المصرية
العامة :بدون تاريخ.
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 -5ما المقصود بالمدنية والحضارة ،وما عالقة التمدن بالسعادة؟

وحيث إن أهداف الدراسة تبنى على أساس تساؤالت البحث فإن من

أهداف هذه الدراسة تحقيق ما يأتي:

 -1بيان مفهوم التمدن ،ومعرفة مدى صحة أن اإلنسان مدني بطبعه.

 -2مدى ضرورة التوازن بين المادة والروح في التمدن ،ودور الفرد في
ذلك.

 -3بيان مسألة أن المغلوب مولع بتقليد الغالب ،وأهمية التسلح بالقوة
لحماية التمدن.

 -4مدى ضرورة األخذ باألسباب إلحراز التقدم ،وأهمية مبدأ المساواة بين
البشر في ذلك.

 -5بيان المقصود بالمدنية والحضارة ،ومدى عالقة التمدن بالسعادة.
أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في معالجة إشكالية مهمة تتعلق بالتمدن

عند المسلمين ،وهل المسلم متخلف بطبعه ،أم أنه مدني بالطبع؟ باعتباره
إنسانا ينطبق عليه القول :اإلنسان مدني بطبعه.

ثم مدى ضرورة التوازن بين المادة والروح في التمدن ،ودور الفرد

في ذلك ،وقابلية اإلنسان المغلوب بتقليد الغالب ،وأهمية التسلح بالقوة
لحماية التمدن ،وبيان أنه من الضروري األخذ باألسباب إلحراز التقدم،
وأهمية مبدأ المساواة بين البشر في ذلك ،ومناقشة العالقة بين التمدن

والسعادة.
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كل هذه قضايا تكسب الموضوع أهمية؛ باعتبارها قضايا معاصرة

ومهمة ،تتعلق بتجديد الفكر اإلسالمي المعاصر ،وبيان مسألة القبول
بالتمدن من عدمه ،في إطار إقناعي ،بالنظر إلى ما وصلت إليه األمم

األخرى من تمدن ،في حين ما زال بعض المسلمين يصرون على ما هم من
تأخر مادي مقارنة بتلك األمم ،تاركين لغيرهم األخذ بأسباب التمدن،

ومحجرين على أنفسهم ترك تلك األسباب وكأن اإلسالم يعادي التمدن

متناسين أن اإلسالم دين المدنية ،وهو صالح لكل زمان ومكان.
أسباب اختيار الموضوع:

تم اختيار هذا الموضوع نظ اًر لما ابتليت به األمة اإلسالمية هذه

األيام من بعض متعالميها بالشد إلى الوراء ،خوفا من التمدن والتحضر ،مع
أن هؤالء الداعين إلى عدم األخذ بالمدنية والتحضر هم أول من يستعملون
ما تنتجه هذه الحضارة والتمدن؛ األمر الذي يعني ضرورة بيان فوائد التمدن

واألخذ بأسبابه من خالل:

 -1بيان أهمية المدنية للبشرية جمعاء ،وأن ذلك من فضل اهلل علينا.
 -2بيان حاجة البشرية إلى المدنية كحاجتها إلى الطعام والشراب.
 -3بيان أن اإلسالم دين المدنية ،وأنه صالح لكل زمان ومكان.

 -4ضرورة أن يأخذ المسلمون بأسباب المدنية لحاجتهم إليها ،وحتى ال
يأتي يوم ال يستطيعون فيه استخدام مدنية غيرهم.
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حدود البحث:

يقتصر هذا البحث على الحدود الزمانية ،والمكانية ،والبشرية اآلتية:

ص ُّ
ب هذه الدراسة على ظاهرة التمدن في زمن الشيخ
 -1الحدود الزمانية :تَْن َ
علي يوسف على ضوء ما جاء في القرآن والسنة ،وسيرة السلف الصالح،
وتاريخ التمدن اإلسالمي من خالل فكر الشيخ علي يوسف لالستفادة من

ذلك في زمننا المعاصر.

 -2الحدود المكانية :تتناول هذه الدراسة نماذج من التمدن اإلسالمي في
حياة الشيخ علي يوسف؛ لالستفادة منها فيما تمر به األمة اإلسالمية

اآلن.

 -3الحدود البشرية :تتناول هذه الدراسة رأي الشيخ علي يوسف ،وكذلك

آراء بعض العلماء المعاصرين له حول قضية التمدن على ضوء ما كتبه

الشيخ؛ لالستفادة من ذلك فيما تمر به األمة اإلسالمية من ابتالءات
ضد التمدن هذه األيام.
منهج البحث:

تم استخدام المنهج االستقرائي ،في تتبع آراء الشيخ علي يوسف
حول التمدن وبيان ذلك ،بغية الكشف عنها ،واالستفادة من تلك اآلراء ،كما

استخدم منهج التحليلي ،وهو البحث عن المعلومات الدقيقة الموجودة داخل
فكر الشيخ ،والتعبير عنها بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة ،وأخي ار

استخدم المنهج البنائي في إعادة ترتيب األفكار وكتابتها من جديد.
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هيكلية البحث:

يتكون البحث بعد المقدمة من خمسة مباحث ،وخاتمة.

فالمقدمة :تتضمن إشكالية البحث ،وأهدافه ،وأهميته ،ومنهج

الدراسة ،وهيكلية البحث.

المبحث األول -مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف ومدنية

اإلنسان بطبعه ،ويتضمن مطلبين هما:

المطلب األول -مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف.

المطلب الثاني -هل اإلنسان مدني بالطبع؟.

المبحث الثاني -التوازن بين الماد والروح في مفهوم التمدن

ودور الفرد في ذلك ،ويتضمن مطلبين هما:

المطلب األول -التوازن بين المادي والروحي في مفهوم التمدن.

المطلب الثاني -دور الفرد وارادته وأثرهما على األجيال الالحقة.

المبحث الثالث -المغلوب مولع بتقليد الغالب ،وأهمية التسلح

بالقوة لحماية التمدن ،ويتضمن مطلبين هما:

المطلب األول -المغلوب مولع بتقليد الغالب:
المطلب الثاني -أهمية التسلح بالقوة لحماية التمدن

المبحث الرابع -ضرورة األخذ باألسباب إلحراز التقدم ،وتطبيق

مبدأ المساواة بين البشر ،ويتضمن مطلبين هما:

المطلب األول -ضرورة األخذ باألسباب إلحراز التقدم

المطلب الثاني :ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين البشر
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المبحث الخامس -المدنية والحضارة ،وعالقة التمدن بالسعادة،

ويتضمن مطلبين هما:

المطلب األول -المدنية والحضارة

المطلب لثاني -عالقة التمدن بالسعادة.

الخاتمة -وتتضمن نتائج البحث والتوصيات.
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المبحث األول

مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف ومدنية اإلنسان بطبعه

المطلب األول :مفهوم التمدن عند الشيخ علي يوسف

في البداية يرى الشيخ علي يوسف أن البعض "يذهب إلى أن

التمدن يتبادله المحو واإلثبات ،أو العدم والوجود؛ فهو في هذا العالم يذهب

به الدور وتسترجعه األيام ،وانه كلما تم في أمة ،انقلب بها إلى الوحشية
األولى ،فهو نافع المبدأ مضر الغاية .ودليله ما كان لبعض األمم قديماً من

المكانة السامية في الحضارة ،حتى إذا بلغت الغاية ارتدت راجعة إلى الخلق

حتى تؤول إلى الخشونة والتوحش التام ،ثم تتدرج ثانية إلى اإلمام؛ فهما

عنده على التعاقب كل علة لآلخر ،وكل غاية ضده ).(1

والشيخ علي يوسف ربما يشير هنا إلى ابن خلدون (ت808 :ه)

حي يولد
من خالل مقدمته ،حيث نظر ابن خلدون للدولة على أنها كائن ٌّ
وينمو ،ثم يهرم ليفنى؛ فللدولة عمر مثلها مثل الكائن الحي تماماً) .(2وقد
رأى ابن خلدون أن التاريخ عبارة عن سلسلة من الدول تسير كل منها في

حلقات متتابعة ،وتتشابه هذه الدولة في مراحلها المختلفة ،وفي أعمارها،

 -1ينظر :مجلة الرياض المصرية :أول محرم 1306هـ :ص :136مقالة بعنوان "التمدن دهري"
واإلعداد مدرجة بقسم الدوريات بدار الكتب المصرية تحت رمز  285دوريات.

 -2مقدمة ابن خلدون :المطبعة البهية :األزهر :ص.120-119
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وتقوم الواحدة على أنقاض األخرى وهكذا) …(1وفي هذا السياق يقول ابن

خلدون" :اعلم أن هذه األطوار طبيعية للدول").(2

ويمكن القول بأن إشكالية ابن خلدون كانت حول التمدن والعمران

ومنهجه في محاولة كشف أهم العوامل واألسس التي تتقدم من خاللها

المجتمعات واستجالئها ،وكذلك معرفة أسباب سقوطها وتدهورها ،هذه
اإلشكالية بدت مسيطرة بوضوح على هذا االتجاه الذي أشرنا إليه في إطار

فكرنا الحديث والمعاصر ،ويدرج في إطاره صاحب بحثنا هذا الشيخ علي
يوسف .ذلك أن ابن خلدون بنى تصوره على تأمالته في طبيعة العمران من

أن مراحل تطور الدولة تتعاقب على األمم في أربعة أطوار هي:
 -1البداوة.

 -2التحضر.
 -3الترف.

 -4ثم التدهور الذي يؤدي إلى السقوط ).(3
وهذا يعني أن التعليل عند ابن خلدون يتخذ صفة الضرورة ،األمر

الذي جعل نظريته تتصف بالحتمية التاريخية ،فإذا كانت الدولة في طور
 -1فلسفة التاريخ عند ابن خلدون :د .زينب خضيري :ص :220القاهرة :دار الثقافة1979 :م.
 -2المقدمة :الطبعة السابقة :ص.121

 -3ينظر في تفصيل ذلك الفصول اآلتية من المقدمة" :فصل في انتقال الدولة من البداوة إلى
الحضارة" و"فصل في أطوار الدولة واختالف أحوالها وخلق أهلها باختالف األطوار"
و"فصل في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده".
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انحطاطها أو هرمها كان ذلك كالهرم في اإلنسان أم اًر طبيعياً ال يتبدل ،وأنه
حتى إذا تدارك بعض أهل الدول التدهور باإلصالح فإن األمر لن يزيد عن

ومضة المصباح قبل انطفائه ،توهم أنها اشتعال وهي انطفاء" ،ولكل أجل

كتاب" ).(1

واذا تأملنا نص الشيخ علي يوسف مقارنة بما قاله ابن خلدون،

يبرز لنا بوضوح أن األول يشخص ما قاله الثاني فيما يتعلق بالدورة

التاريخية والحضارية للمجتمعات ،ويتبين لنا مدى صحة ما يذهب إليه

الشيخ علي يوسف في ذلك ،ولكن هذا ال يعنى موافقته على نظرية ابن
خلدون في التعاقب الدوري التي تفضي إلى السقوط والتدهور .والدليل على

ذلك أن الشيخ علي يوسف يقرر" :أن المدنية دائمة مستمرة في الوجود،
تابعة لوجود اإلنسان مرتقية بارتقائه") .(2وهو بذلك يقرر هنا حقيقة إسالمية

تؤكد أن اإلنسان هو محور الفعالية في الرد على التحديدات التي تواجه
مصير حضارته وكيانه االجتماعي ولذلك ،فمع أن اإلسالم يعترف بسقوط

الدول والحضارات ،عندما تتكاثف األمراض الحضارية في شكل ظاهرة
يطلق عليها القرآن الكريم :االستبدال واالستخالف ،قال تعالىَ ﴿ :وِان تَتََولَّ ْوا
ونوا أ َْمثَالَ ُك ْم﴾[محمد ]38 :ويقول تعالى﴿ :ثَُّم
َي ْستَْبِد ْل قَ ْو ًما َغ ْي َرُك ْم ثَُّم ال َي ُك ُ
ف ِفي األ َْر ِ
ون﴾[يونس، ]14 :
ض ِمن َب ْعِد ِهم لِ َننظُ َر َك ْي َ
َج َعْل َنا ُك ْم َخالَئِ َ
ف تَ ْع َملُ َ

إال أن اإلسالم لم يجعل ذلك قد اًر أو حتمية ال يمكن أن تفلت منها أية
 -1المقدمة :فصل بعنوان "في أن الهرم إذا ترك بالدولة ال يرتفع" :الطبعة السابقة :ص.47
 -2الرياض المصرية :مقالة" :التمدن دهرى" :ص :136مصدر سابق.
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جماعة أو أمة استطاعت أن تستعيد إرادتها وتصحح مسارها الفكري

والنفسي في ضوء الوعي الحضاري بهاتين اآليتين المتقابلتين المتكاملتين
إيجاباً وسلباً ،قال تعالى﴿ :إِ َّن اللَّهَ الَ ُي َغي ُِّر َما بِقَ ْوٍم َحتَّى ُي َغي ُِّروْا َما
بِأ َْنفُ ِس ِه ْم﴾[الرعد ، ]11:وقوله تعالىَ ﴿ :ذلِ َك بِأ َّ
ك ُم َغي ًا
ِّر ِّن ْع َمةً
َن اللَّهَ لَ ْم َي ُ
ِ
ِ
أ َْنعمها علَى قَوٍم حتَّى ي َغيِّروْا ما بِأَنفُ ِس ِهم وأ َّ َّ
يم﴾[األنفال:
ََ َ َ
َن اللهَ َسميعٌ َعل ٌ
ْ َ ُ ُ َ
ْ َ
.]53
وبذلك تتغير وجهة النظر في سير التاريخ؛ إذ أن المراحل التي

تتقبل أو ال تتقبل التغير حسب طبيعتها تصبح مراحل قابلة كلها للتغير؛

ألن الحتمية المرتبطة بها أصبحت اختيا اًر يتقرر في أعماق النفوس) .(1ثم

يمضي بنا الشيخ علي يوسف بعد أن يقرر أن استمرار المدنية وحركتها
وفعاليتها يتوقف على اإلرادة اإلنسانية التي هي السند الناجز والفاعل لهذه

ا الستم اررية ،ثم يعرف لنا التمدن بقوله" :التمدن هو الكمال للمجتمع
اإلنساني ،أو هو تمام نظام الهيئة االجتماعية ،وهذا الكمال أو النظام يوجد

نسبياً في كل أمة أو شعب بعد حالة السذاجة الفطرية ،فيصح أن يقال إن
كل هيئة اجتماعية في الوجود متمدنة بالنسبة لما دونها ،وغير متمدنة
بالنسبة لما فوقها ،والتفاضل منظور فيه إلى االرتقاء في المعارف والعلوم

النظرية والعملية وتربية النفوس وتوطيدها على األخالق التي يعتدها العقالء
فاضلة ،ويتبع ذلك اتساع نطاق الصنائع كلها من فالحة ومالحة ،وأنواع

 -1حتى يغيروا ما بأنفسهم :جودت سعيد :ص :11-10دمشق :دار الثقافة للجميع1977 :م:
ط.3
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التجارة والتفنن في معدات الحضارة واالختراع للمنافع كآالت المواصالت
والمراسالت والتسهيالت التي يقدمها كل عصر آلخر ،وكل هذا يحتاج إلى

دقة النظر ،وارسال الفكر ،وزيادة البحث والتنقيب ،حتى تصقل مرآة الذهن،
وتصدق في القياسات والنتائج المستنبطة من المبادئ السابقة كما يكون

محله مقدمة لالحقة يختار منه األصلح فاألصلح ،وهكذا كل سابق يبدع،
وكل الحق يحسن أو يقبح إلى أن يصل هذا النوع إلى النقطة التي فيها
االنقالب الوجودي ،وفي النفوس غصة من عدم إيجاد ما يتخيله أنفع

للحياة"

)(1

.

يقرر النص السابق للشيخ علي يوسف العديد من األصول

اإلسالمية المتعلقة بشروط التمدن .وفي هذا السياق حاول العقل العربي
اإلسالمي بلورة صورة توحد في نهاية األمر بين التمدن؛ باعتباره وسائل
معرفية وفنية متقدمة ،وبين القوة والغلبة ،وهذه المعادلة تكافئ بدورها صورة

التقابل بين الترقي أو التقدم ،وبين االنحطاط والتدهور .وقد ظهرت هذه
الجهود بوضوح لدى الطهطاوي (ت1290 :ه1873/م) وخير الدين

التونسي (ت1308 :ه1889/م) ورفيق العظم (ت1343 :هـ1925/م)
ومصطفى الغاليينى (ت1364 :هـ1945/م) وشكيب أرسالن (ت:

1366هـ1946 /م) ومحمد فريد وجدي (ت1373 :هـ1954/م) وغيرهم.
 -1الرياض المصرية :مصدر سابق :ص .137
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وقد ظهر هذا االتجاه الفكري في كتابات الشيخ علي يوسف

)(1

صاحب

صحيفة المؤيد الواسعة االنتشار ،المعبرة في نهاية المطاف عن نزعة عربية

إسالمية ،وسمها بعض المهتمين بالمسألة بالمحافظة) .(2وذلك حين نشر في

عام 1888م في مجلة الرياض المصرية مجموعة مقاالت حول التمدن ،وقد
كان من عادة هذه المجلة التي أنشأها عبد الرحمن الحوت(ت1933 :م)،

ومحمد حسن سلطاني (ت1921:م) أن تفسح مجاالً واسعاً في صفحاتها
لمقاالت التمدن والعمران المتأثرة صراحة بآراء ابن خلدون بصورة خاصة،

وكانت تعرض في كثير من األحيان نتائج المدنية الغربية.
المطلب الثاني -اإلنسان مدني بالطبع:

يتحدث الشيخ علي يوسف عن فطرية االجتماع اإلنساني ،وأن

اإلنسان في حاجة إلى أخيه اإلنسان ،وأن هذه الحاجة قد أقرتها الشرائع
وبينها العلماء والحكماء ،وبرهن على أهميتها تاريخ المدنيات والمجتمعات،

فيقرر ذلك بقوله" :قالت الحكماء اإلنسان مدني بالطبع؛ أي :البد له من

االجتماع في مدينة ،وفي قول آخر اإلنسان ضعيف من أصل فطرته،
 -1ولد ببلدة "بلصفورة" من أعمال مديرية جرجا بمصر ونشأ يتيماً ،انتقل إلى القاهرة وتعلم في

األزهر .أنشأ مجلة أسبوعية سماها اآلداب ،وأصدر جريدة المؤيد ،وكان لها شأن كبير في

عالم السياسية في مصر والعالم اإلسالمي .ت في  25ذي القعدة 1331هـ1913 /م
بالقاهرة ومن آثاره :نسيم البحر "ديوان شعر" ،أيام الخديوي عباس الثاني في دار السعادة،

مقاالت قصر الدوبارة ،التعليم في مصر ،بيان في خطة المؤيد تجاه الدولة العثمانية.

 -2اإلسالم والتجديد في مصر :تشارلز آدمز :ص :216ترجمة :عباس محمود :القاهرة :مطبعة
االعتماد1935 :م.
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والقصد من كل ذلك بيان عجزه عن القيام بأقل حوائجه الضرورية؛ يعني إذا

أراد القيام بأدنى ما يمكن فرضه وهو قوت يومه من الحنطة  -كما قال

العالمة ابن خلدون

)(1

فالبد والحالة هذه من اجتماع القدر الكثير من أبناء

جنسه؛ ليحصل له ،ولهم القوت ،ومتى تم التعاون حصل من الحاجة قدر

الكفاية وزيادة ،وكل فرد من أفراد البشر نراه يظهر افتقاره واحتياجه ألبناء

جنسه كل يوم ،البل كل ساعة ودقيقة") .(2وال أدل على ما قرره الشيخ علي
يوسف من بيان أنه من األسس التي واكبت االنتشار الحضاري لإلسالم ،أن

اإلسالم أثناء فتوحاته واحتكاكه بالعديد من المجتمعات والحضارات المختلفة

التي خضعت للرقعة اإلسالمية نراه -أي اإلسالم -قد اقتلع من قلوب
المسلمين والدعاة إليه ،جذور الحقد الديني بالنسبة ألتباع الديانات األخرى،

وأقر بتعايش األديان جنباً إلى جنب في روح من التسامح والمحبة ،فقال
تعالىَ ﴿ :يا أَيُّهَا َّ
وبا َوقََبائِ َل
اس إَِّنا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعْل َنا ُك ْم ُش ُع ً
الن ُ
َّ ِ
لِتَعارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِع َ َّ ِ
﴾[الح ُجرات.]13:
يم َخبِ ٌير
ُ
ند الله أَتْقَا ُك ْم إِ َّن اللهَ َعل ٌ
ََ ْ
ََ
وهذا يعني أن المفهوم اإلسالمي للتحضر ينبع من مبدأين كالهما

يكمل اآلخر:

 -1وذلك في فصل بعنوان "في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات" حيث يقول" :في أن

االجتماع اإلنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم اإلنسان مدني بالطبع أي البد
له من االجتماع الذي هو المدنية في اصطالحهم وهو معنى العمران" :المقدمة :ص:30

جـ :1المطبعة البهية -مصر -بدون.

 -2الرياض المصرية :ص :58-57مصدر سابق.
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األول :هو أن الحضارة حقيقة كاملة وشاملة؛ بمعنى أن المفهوم

الحضاري ينطلق من الوجود اإلنساني وهذا يعني أن كل خبرة لها مذاقها

وتملك داللتها ،وهذا يفرض:

المبدأ الثاني :وهو االستم اررية التاريخية.

)(1

ولسنا في حاجة إلى

استعراض التطبيق العملي لهذه المرتكزات اإلسالمية في النظرة إلى اآلخر،
وذلك خالل مسيرة التطبيق العملي للحضارة اإلسالمية).(2

ثم يؤكد الشيخ علي يوسف أن حاجة اإلنسان إلى غيره دليل على

عجزه حيث يقول" :إن ضعف الطبيعة البشرية تقود المخلوق عند تمام
المناسبات إلى الطغيان غالباً؛ فكثرة احتياجاته الملجئة إلى ذل الحاجة،
ومهانة العجز تمنعه من طغيان الغني ،وبغي المقدرة على أنه مهما تعاظم

شأن الفرد؛ فهو ال يزال بافتقار إلى الجنس البشري ،وهذا األمر طبيعي ال يتم

العمران بدونه ،وهنا مالحظة ثابتة").(3

ومن خالل صياغة أخرى يؤكد الشيخ علي يوسف على أن حاجة

اإلنسان إلى غيره دليل على المساواة بين الناس :حيث يقول" :إن اإلنسان
وهو عاجز ومفتقر إلى نوعه ال يكون لديه تمييز وتفريق بين فرد وآخر

 -1اإلسالم والقوى الدولية :د .حامد ربيع :ص :87-86القاهرة :دار الموقف العربي :ط:1
.1981

 -2للمزيد حول هذه النقطة :الدعوة إلى اإلسالم لتوماس أرنولد :النهضة المصرية :ط1957 :2
وأثار الحرب في الفقه اإلسالمي :د .وهبه الزحيلي :بيروت :دار الفكر :ط1965 :2

والعالقات الدولية في اإلسالم لمحمد أبو زهرة :القاهرة :الدار القومية1374 :هـ.

 -3الرياض المصرية :مصدر سابق :ص.58
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بوجه من الوجوه ،بل يكون نظره مطلقاً ال يتقيد بجهة ويحصل لديه حينئذ

التساوي ،وهذا النظر طبيعي أيضاً؛ ألنه لو كان مع االحتياج واالفتقار
للنوع أمر يبعث الفرد على التجزئة الختل شأن العمران ولما حصل

المطلوب").(1

ثم يعدد أسباب ودواعي االتحاد بين البشر فيقول" :إن العاقل إذا

تأمل تأمل البصير رأى أن الفرد الواحد من وجود ماله الكثير وقدرته

العظيمة ال يستغنى عما هو دونه من نوعه ،وهذا من أكبر دواعي االتحاد

واالئتالف ومن أعظم أسباب العمران ،واذا تساوى جميع الناس لم يجد
أحدهم إلى االستعانة بغيره سبيالً ،واذا تباينوا واختلفوا صاروا مؤتلفين

بالحاجة؛ ألن صاحب الحاجة وصول والمحتاج إليه موصول").(2

فاالختالف بين الناس آية من آيات اهلل تعالى كسنة تاريخية واجتماعية
ق السَّماو ِ
ِِ
ِ
ات
يستحيل في غيابها وجود المدنية ،يقول تعالىَ ﴿ :وم ْن َآياته َخْل ُ َ َ
ٍ ِّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
اختِ ُ ِ ِ
واأل َْر ِ
ين﴾[الروم]22:
ض َو ْ
الف أَْلس َنت ُك ْم َوأَْل َوان ُك ْم إِ َّن في َذل َك َ
آليات لْل َعالم َ
َ
ومن آياته سبحانه الدالة على ذلك أن غياب التدافع بين الناس هو المهلك
للتمدن ولالجتماع اإلنساني؛ فمن خالله يستبين الحق وتتحدد المسئوليات،

ومن ثم يحرص الناس على إقامة موازين القسط والعدل والمساواة ،يقول
الناس بعضهم بِبع ٍ َّ ِ
َّ ِ
ض﴾[البقرة.]251 :
ض لفَ َس َدت األ َْر ُ
تعالىَ ﴿ :ولَ ْوالَ َد ْفعُ الله َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
 -1المصدر السابق :ص.58

 -2الرياض المصرية :ص :59مصدر سابق.
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المبحث الثاني

التوازن بين المادي والروحي في مفهوم التمدن ودور الفرد في ذلك
المطلب األول -التوازن بين المادي والروحي في مفهوم التمدن

لم يقف الشيخ علي يوسف عند المفهوم المادي للتمدن ،بل نظر

إلى حركة المجتمع من خالل اإلنجازات الفنية والتقنية -بلغة زماننا-
وأضاف إليها واشترط لها الفضائل والقيم األخالقية التي بدونها يستحيل

البناء االجتماعي والحضاري  ،بل يؤتى عليه من القواعد؛ ألنه ال وجود

لكيان متماسك إال من خالل صيغة متوازنة بين البعد الروحي واألخالقي،
وبين االنجازات المادية التي تمثل -وفق الخطاب اإلسالمي -ضرورة

شرعية ،مع كونها ضرورة حياتية ومعاشية ،ثم يقرر الشيخ علي يوسف أن
التمدن هو الصورة المثلى للمجتمع في حال رقيه ،في مقابل صورة المجتمع
في حال سذاجته وتخلفه عن التطور ،ثم يبين نسبية هذا التمدن من مجتمع

إلى آخر ،ثم يضع مقياساً للتفاضل بين المدنيات يعزوه إلى االرتقاء في

المعارف والعلوم النظرية والعملية وتربية النفوس وتوطيدها على األخالق

التي يعتدها العقالء فاضلة ،وبهذا يؤكد الشيخ علي يوسف على حقيقة
إسالمية واضحة تبين أن اإلبداع المادي وحده ،ال يعبر عن حضارة

متوازنة؛ فاإلسالم يجعل حركة التقدم المادي ،وفق منهج اإلسالم وقيمه ،قال
ٍ
ِ
َّ
تعالىَ ﴿ :ولَ ْو أ َّ
َّماء
َن أ ْ
آمُنوْا َواتقَوْا لَفَتَ ْح َنا َعلَ ْيهم َب َرَكات ِّم َن الس َ
َه َل اْلقَُرى َ
ِ
واأل َْر ِ
ون﴾[األعراف ،]96:وهذا يعني
ض َولَ ِكن َك َّذُبوْا فَأ َ
َخ ْذ َن ُ
اهم بِ َما َك ُانوْا َي ْكسُب َ
َ
أن المدنية الحقيقية تعني الجانبين الروحي والمادي؛ فتجعلهما تتصالن وال
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تنفصالن ،وهو ما بينه النص السابق للشيخ علي يوسف ،ذلك أن النص
يشير أيضا إلى أهمية الوسائل واألدوات التي ينبغي لإلنسان أن يعتمدها

لتحقيق التقدم ،عندما تحدث عن دقة النظر ،وارساء الفكر وارساله ،وزيادة
ف
تَ ْق ُ
َع ْنهُ

البحث والتنقيب ،وبهذا فنحن في حاجة إلى التذكير بقوله تعالىَ ﴿ :والَ
ِ
ِ ِ
ان
ص َر َواْلفُ َؤ َاد ُك ُّل أُولئ َك َك َ
َّم َع َواْل َب َ
َما لَ ْي َس لَ َك بِه عْل ٌم إِ َّن الس ْ
َم ْس ُؤوالً﴾[اإلسراء ]36 :فقد تكررت في القرآن هذه العبارات ومثيالتها لتوقظ
الفكر من غفلته؛ فهي تدعو اإلنسان إلى النظر والتأمل والتدبر والتثبت لما

تحمله هذه التوجيهات من دقة النظر وارسال الفكر ،وزيادة البحث والتنقيب
حتى تصقل مرآة الذهن وتصدق في القياسات والنتائج ،وذلك بحسب

عبارات الشيخ علي يوسف التي تشير إلى قول اهلل تعالى﴿ :أَفَ َال
ِ
ون﴾ [األنعام ]50 :وقوله:
ون﴾[القصص ]60 :وقوله﴿ :أَفَالَ تَتَفَ َّك ُر َ
تَ ْعقلُ َ

ون﴾[الغاشية ]17 :وقوله﴿ :أ ََولَ ْم َينظُُروْا﴾[األعراف]185 :
﴿أَفَ َال َينظُُر َ
ِ
ِّ
ون﴾[البقرة]164 :
وقوله﴿ :أ ََولَ ْم َيتَفَ َّك ُروا ﴾[الروم ]8 :وقوله﴿ :لقَ ْوٍم َي ْعقلُ َ
ِّ
ون﴾[الرعد ]3 :وهذه كلها إشارات على طريق استخدام
وقوله﴿ :لقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
الوسائل الفعالة لتحقيق المدنية والتقدم.

المطلب الثاني -دور الفرد وارادته وأثرهما على األجيال الالحقة
يبين لنا الشيخ علي يوسف أن ما تبذله األجيال الحاضرة من

عطاء وانجاز يترك آثاره على مسيرة األجيال الالحقة ،فيقول" :إن كل فرد

في الوجود مطالب من قبل ذاته وغيره إلى السعي وراء تلك المنافع التي
تعتبر متممة لنظام األمم ،وباعثة إلى الراحة واألمن والرفاهية والثروة؛ فهو
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طالب مطلوب في كل األحوال إن خلص من معاصريه ،طالبته تلك األرواح
في أصالب الرجال وأرحام النساء ممن يأتي بعده بالجد واالجتهاد في أن

يهيئ لهم في التاريخ ما يتخذونه أساساً ألعمالهم ويجنون من ثمار فوائده ما
يقدرون به على بلوغ غاية أرقى مما بلغ كيال يظلم أحد في الوجود شريكه
وكما ينصف من نفسه لنفسه ولغيره بين قومه وشعبه ،فليكن كذلك مع من

يخلفه حتى يكون نعم السلف قام بما وجب عليه للخلف ،وأدى فريضة

الحياة الوجودية" ).(1

ويمكن القول بأن الشيخ علي يوسف يؤكد -في هذه الفقرة -على

مسألة جد مهمة تندرج ضمن منهجيته في فهم دور الفرد في صياغة

التمدن ،وهي أن سلبية اإلنسان تجاه الفعل التاريخي أمر يمتد أثره إلى

األجيال الالحقة ،وكأن المسؤولية تجاه التقدم أمر يمتد أثره إلى األجيال

الالحقة؛ فهي جهاد متواصل وفعالية متقدة تتسلمها األجيال تباعاً وتسلمها
إلى من بعدها ،وهكذا يتواصل اإلنجاز في التاريخ ،وتنمحي الفواصل

الزمنية ،ويصبح الكيان الحضاري كالً ال يتجزأ ،على المستويين الفكري
والتاريخي.

ثم يشير الشيخ علي يوسف إلى تدرج الشرائع باالستعداد والترقي

فيقول" :وعلى هذه المبادئ كانت الشرائع اإللهية والوضعية مرتقية شيئاً

فشيئاً؛ بحسب االستعدادات في األمم") .(2مؤكدا على أن فساد األخالق
-1الرياض المصرية :مصدر سابق :ص.138-137
 -2المصدر السابق :ص.138
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يؤدي إلى تدهور المدنية ،بعد أن يصرح بأن التمدن ليس داعياً إلى التوحش

بنفسه ،بل هناك دواع أخرى أوجبت ذلك "كفساد األخالق وااللتفات إلى
ِّ
المالذ الشهوية ،واتباع اإلنسان هوى النفس فيما تطالبه به من السكر
والعربدة والفجور والذهاب إلى محالت الفسق والميسر والمالعب والمالهي،

وهذه منتجة لخمود الفكر ،وظلمة العقل ،وفظاظة الطبع ،وخشونة
المعامالت ،وهكذا الحكم في كل أمة إن أهملت وظلمت نفسها وفرطت في

حكمتها" ).(1

ففسق األفراد والشعوب مآله التدمير ،كسنة من سنن اهلل في قيام
ِ
َم ْرَنا ُمتْ َرِفيهَا
المدنيات واضمحاللها ،قال تعالىَ ﴿ :وِا َذا أ ََرْد َنا أَن ُّن ْهل َك قَ ْرَيةً أ َ
فَفَ َسقُوْا ِفيهَا فَ َح َّ
ير ﴾[اإلسراء .]16 :واهلل تعالى
اها تَ ْد ِم ًا
ق َعلَْيهَا اْلقَ ْو ُل فَ َد َّم ْرَن َ
ما ذكر أمة أصيبت بالدمار والهالك ،إال وقد ذكر بجانب ذلك جريمتها
وفسادها في األرض وانحرافها وفسوقها عن أمر ربها ،حتى يعلم الناس أن

ما يصيبهم من حسنات وسيئات ،أو فرح أو سعادة وشقاء ،فبما كسبت
الن ِ
ت أ َْيِدي َّ
اس
اد ِفي اْل َبِّر َواْل َب ْح ِر بِ َما َك َس َب ْ
أيديهم ،قال تعالى﴿ :ظَهَ َر اْلفَ َس ُ
ِ
َِّ
ِِ
َّ
ون﴾[الروم.(2) ]41 :
لُيذيقَهُم َب ْع َ
ض الذي َعملُوا لَ َعلهُ ْم َي ْرِج ُع َ
ثم يدلل الشيخ علي يوسف على نسبية أمد البقاء من حيث الزمان؛

ألن ذلك -في رأيه -يتوقف على مدى االلتزام األخالقي لهذا المجتمع أو
 -1نفسه :ص.139

 -2ينظر في ذلك :سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها :د .محمد هيشور :صص:225
القاهرة :من منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي :ط.1996 :1
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ذاك ،حتى يتمكن من االستمرار والبقاء؛ أي :أن بزوغ التمدن أو تحلله
يتحدد باإلرادة اإلنسانية التي هي محور التغيير ،ومناط التفعيل نحو التقدم؛

إذ يقول" :إننا نجد أمة ال تتجاوز قرناً واحداً في الحضارة وأخرى تعيش

قروناً كثيرة ،فال تبيد نفسها إال بطوارئ أخرى خارجة عن سور التمدن ،فلو

فرضنا أن أفراد أمة في العالم حافظت على تلك المبادئ جيالً فجيالً ،وهكذا
كل خلف منهم يلبس ثوب السلف النقضت الدهور وبادت اآلالف من

األعوام ،وهي تترقى شأناً ،وتعلو مكانة إلى ما ال يتصور أن يصل حده

الفكر").(1

وفي لفتة تجديدية من فكر الشيخ علي يوسف يتحدث الشيخ عن

أهمية عالقة السلطة السياسية باألفراد وضرورة إقامة عالقات متوازنة
ومستقرة بينهما؛ ألن ذلك سيترك نتائجه اإليجابية على مسيرة التمدن

واستق ارره فيقول" :ال يكون التمدن إال إذا كانت الهيئة الحاكمة مرتقية دون

األفراد فالبد من سيرهما معاً في الخطة التي تالئم أواسط القوم وتأخذ
باألدنين إلى مباراتهم ،واال كان األمر داعياً إلى االنحطاط ،أو عدم الفائدة
الوجودية ،فالبد من تقارب الفريقين واتجاه قوة الهيئة الحاكمة إلى انتخاب

األصلح فاألصلح للهيئة").(2

وواضح هنا أن الشيخ علي يوسف يشير إلى مبدأ عرف في الفكر

السياسي المعاصر بمبدأ اختيار أهل الخبرة وليس أهل الثقة ،وهي من
 -1الرياض المصرية :ص.140
 -2المصدر السابق :ص.140
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المشكالت التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة ،وعدم العمل يؤدى إلى

الفساد السياسي ،ومن ثم إلى االنحطاط ،ولسنا في حاجة إلى العودة إلى
قواعد الفقه السياسي للدولة اإلسالمية ،إلبراز األهمية التي يوليها اإلسالم

لهذا المبدأ من خالل توجيهات الكتاب والسنة ،ووصايا الخلفاء ،وتفصيالت

ذلك في كتب اإلمامة والسياسة في الفقه اإلسالمي وأبوابها.
المبحث الثالث

المغلوب مولع بتقليد الغالب ،وأهمية التسلح بالقوة لحماية التمدن

المطلب األول -المغلوب مولع بتقليد الغالب:

من القضايا التي ظهر تأثيرها بجالء على الشيخ علي يوسف ،وما

زلنا نعاني في مجتمعاتنا العربية واإلسالمية من تداعياتها وآثارها قضية

اإلحساس بالهزيمة الحضارية أمام اآلخر ،التي عبر عنها ابن خلدون في

مقدمته بـ ـ ـ ــ" :المغلوب مولع بتقليد الغالب") .(1وقد برز تأثير هذه القضية
على الشيخ علي يوسف حيث يقول في هذا الصدد" :من أعظم األمور

ضر اًر في المدنية تقليد الضعيف القوي في سيره بما يعد خروجاً عن الحد،
وهو ليس من الحاجيات ،على أن الضعيف بوجوده في المكان الكثير

العمران يحتاج للوصول إلى ضروريات معاشه إلى عناء زائد بالنسبة للغالء

المالزم للمكان المعمور دائماً).(2

 -1المقدمة :الفصل الثالث والعشرون :ص :104مرجع سابق.
 -2الرياض المصرية :ص :115مصدر سابق.
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فالواجب اإلنساني مفتقد في المدنية؛ بسبب سيطرة الغفلة والهوى -

وهو ما يؤكده الشيخ علي يوسف -بقوله" :إن من ألزم األمور إلى اإلنسان

أن يقدر نفسه قدرها ،ويسير بعدئذ بما هو أهل له.

ثانياً :أن بحسب العواقب وما هو خاف عنه في عالم الغيب ،فال

يمشي في األرض مرحاً ،وال يطيع هواه ويجعل عقله خادماً لشهواته فقد قيل
إن من أطاع هواه أعطى عدوه مناه ،والعقل صديق مقطوع ،والهوى عدو

متبوع وليعلم ما قيل في هذا الشأن:

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى  ...إلى كل ما فيه عليك مقال
وثالثاً :أن يجد ويجتهد ،وال يدع السعي؛ ألنه مأمور به.

ورابعاً :يجب أن يتخذ من طرق المعيشة أحلها؛ ألن خير األموال

ما أخذ بالحالل.

وخامساً :أن يتخذ له قرناء خير وقد قيل:

عـن المرء ال تسأل وسل عن قرينه  ...فكل قرين بالمقارن يقتدي).(1
ثم يختتم نصائحه األخالقية التباع التقليد والهوى فيقول" :هذا ما
رأيناه أثبتناه ،ولم نقصد فيه إال تذكرة من انغمسوا في الترف ،وذهبوا ضيعة

في سبيل التقليد .هدانا اهلل واياهم سبيل الخير ،إنه على كل شيء قدير").(2

وألن تقدم المجتمع في مسيرته نحو التمدن يتوقف على دور الفرد
ومسؤولية اإلنسان يتخذ الشيخ علي يوسف من قوله تعالىَ ﴿ :وأَن لَّْي َس
 -1المصدر السابق :ص.117-116
 -2نفسه :ص.118
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لِ ِ
نس ِ
ان إِالَّ َما َس َعى﴾[النجم ]39 :مدخالً للحديث عن دور الفرد في سعادة
إل َ
األمة فيرى بأنه :ال ريب في أن سعادة األمة تتوقف على هم أفرادها ،وعلى

ما تحرزه من المعارف التي هي األس األعظم لكل عمل ،فإن كان أفراد

األمة أقوياء العزيمة ال تلين قناتهم لغامز ،وال يسطو عليهم جهول كان

مستقبلها حسنا ،ولها مكانة مرموقة بين الهيئة االجتماعية ،ويتمثل بقول
القائل:

على قدر أهل العزم تأتي الع ازئـ ــم  ...وتأتي على قدر الكرام المكارم

عالمين أن من يحتقر ذاته ويقنع بما يقوم بمن نفسه الخاملة من

األوهام بأنه لم يكن أهالً الكتساب ما اكتسبه غيره ،وأدرك به بغيته هو
بمثابة جرثومة داء بيد أمته ال بل خفاؤه خير من ظهوره).(1

المطلب الثاني -أهمية التسلح بالقوة لحماية التمدن
يتحدث الشيخ علي يوسف عن أهمية التسلح بالقوة الحربية

وتطويرها من أجل حماية المدنية ،وهو بهذا يؤكد أحد المطالب الشرعية

التي استهانت بها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،فكانت الغلبة ألعدائنا؛
ألننا -وبسبب هامشية الوعي بالمفاهيم اإلسالمية -تعاملنا مع وسائل القوة

على أنها من الترف ،أو النوافل التي ليست من صميم الدين ،وال من
ِ
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوٍة﴾[األنفال:
قواعده ،مع أن اهلل تعالى يقولَ ﴿ :وأَع ُّدوْا لَهُم َّما ْ
 ، ]60وفي ذلك يقول الشيخ علي يوسف" :وليس ما تتخذه الحكومات اآلن
 -1الرياض المصرية :ص :280-279وقد عرضنا فيما سبق لدور اإلنسان من خالل أخالقيات
التغيير الذاتي في دفع حركة مجتمعه وحضارته إلى اإلنجاز.
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من المغاالة في اختراع اآلالت الحربية ،كالمدافع واألسلحة النارية ،واعداد
القوى العظيمة الهائلة ،وتجنيد الجنود من باب التوحش ومضادة اإلنسانية

لما يتخيله البعض أنه من موجبات الدمار وسفك الدماء وازهاق الروح
وتكديرها من الراحة ،بل هو من تمام المدنية ،ومن موجبات النظام لما فيه

من عامل الهدوء ونشر لواء األمن في المسكونة ،ولوال ذلك لهالت األمم
الدنيئة ،وأغارت على أرباب المدنية ،وفشا النهب والسلب ،وكثر السطو،

وسلب األمن العام من العالم أجمع") .(1ذلك أن من نعم اهلل على اإلنسان
أن وهبه المدنية بكل مقتضياتها وعلى اإلنسان أن يتخذ من الوسائل

المشروعة ما يدافع به عن المكتسبات واإلنجازات التي يحققها في مضمار
التمدن" :إن اإلنسان نتيجة الموجودات ،وسر العوالم بعث اهلل له الرسل،
وأنزل عليه الكتب السماوية ،ال لعبث ،بل ليتم له نطاق األكمل -وجل

شأنه -أن يضيع سر الوجود سدى؛ فهو واهبه المدنية نعمة ،فال يسلبه
ُّك بِظَالٍَّم لِّْل َعبِ ِيد ﴾[فصلت:
إياها ،واال ظلم الموجودات ،قال تعالىَ ﴿ :و َما َرب َ
ِ
ِ
 (2)]46وقال تعالى﴿ :لَقَ ْد أَرسْل َنا رسلََنا بِاْلبي َِّن ِ
ان
ات َوأ َ
َنزْل َنا َم َعهُ ُم اْلكتَ َ
َ
اب َواْلم َيز َ
َْ ُُ
ِ
َنزْل َنا اْلحِد َ ِ ِ
ِ
َّ
يد و َم َن ِافعُ ِل َّلن ِ
وم َّ
اس بِاْل ِق ْس ِط َوأ َ
اس َولِ َي ْعلَ َم اللهُ
َ
يد فيه َبأ ٌ
الن ُ
ل َيقُ َ
ْس َشد ٌ َ
ي َع ِز ٌيز﴾[الحديد]25 :
نص ُرهُ َوُر ُسلَهُ بِاْل َغ ْي ِب إِ َّن اللَّهَ قَ ِو ٌّ
َمن َي ُ
 -1الرياض المصرية :ص :141-140مصدر سابق.

 -2المصدر السابق :ص 141واآلية كاملة{ ﴿ :م ْن ع ِم َل ِ ِ ِ ِ
َساء فَ َعلَْيهَا َو َما
َ َ
صالحاً َفلَن ْفسه َو َم ْن أ َ
َ
صلَت]46 :
ك بِظَ َّالٍم لِّْل َعبِ ِيد﴾[فُ ِّ
َرُّب َ
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وبهذا يالحظ هذا التداخل العميق ،واالرتباط الوثيق في آية الحديد،

بين إرسال الرسل ،وانزال الكتاب معهم ،واقامة الموازين الدقيقة لنشر العدل
بين الناس ،وبين إنزال الحديد الذي يحمل في طياته البأس ،ثم التأكيد على

أن هذا كله إنما يجيء لكي يعلم اهلل من ينصره ورسله بالغيب ،وهكذا فإن
اإليمان الذي يقوم عليه بنيان الدين ،وهو الغاية من إرسال الرسل يجيء

دائماً بمثابة معامل حضاري ،يمتد أفقياً؛ لكي يصب إرادة الجماعة المؤمنة
على معطيات الزمن والتراب ،ويوجهها في مسالكها الصحيحة ،ويجعلها
تنسجم في عالقتها وارتباطاتها مع حركة الكون والطبيعة ونواميسها فيزيدها

عطاء وقوة وايجابية وتناسقاً ).(1

وبعد هذا البيان الذي يبرز فيه الشيخ علي يوسف الغاية من إرسال

الرسل ،وقد حددها بإرساء قواعد التمدن الحقة من تعاليم وتوجيهات الوحي

المنزل ،وضرورة حماية هذه النعمة وتلك المكتسبات عن طريق األخذ

بالوسائل واألسباب التي تضمن وصول المدنية إلى المستوى الالئق

باإلنسان ،وفي سبيل التأكيد على البحث عن أهم الكيفيات التي تواجه بها
المدنية كافة التحديات والمشكالت التي تعن لها ،يتحدث الشيخ هنا عن
أهمية النظر الدائم في الجوانب التشريعية والقانونية التي تمكن المجتمع من

حماية مكتسباته الحضارية واسهاماته المدنية فيقول" :إن الحوادث ليست

متغلبة دائماً على اإلنسان حتى يسرى حكمها على المدنية ،بل متى وجد
 -1التفسير اإلسالمي للتاريخ :د.عماد الدين خليل:ص:224-223ط:2بيروت :دار العلم
للماليين.1978:
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التمدن فاإلنسان يتغلب عليها به فتقل أو تنعدم ،والدليل على ذلك أن األمم

التي ترقت فيها الشرائع والقوانين ليست كغيرها من األمم المتوحشة ،فإن

الحوادث في األولى أقل منها في الثانية ،وهكذا كلما تدرجت علواً تغلبت
عليها أكثر…").(1

وأخي ار يؤكد على ما قرره من قبل عن أهمية تحصيل العلوم

والمعارف في حماية المدنية فيقول …" :وكذلك العلوم والمعارف تمحو من

الحوادث في الوجود بقدر ما تأخذ فيه عمالً وأحكاماً ،فليس للحوادث حكم
على المدنية بل هي لها الحكم عليها بال ريب").(2
المبحث الرابع

ضرورة األخذ باألسباب إلحراز التقدم ،وتطبيق مبدأ المساواة بين البشر
المطلب األول -ضرورة األخذ باألسباب إلحراز التقدم

يرى الشيخ علي يوسف أن تقدم المجتمعات والمدنيات مرهون

بضرورة األخذ باألسباب والمعوقات التي تمكن اإلنسان من إحراز الفعل

الناجز والفاعل فيقول" :فإن طريق النجاح معروف ال يحتاج إلى تنجيم،

والسعادة تتم بأسبابها ،واإلنسان مأمور بالسعي ،كما قال اهلل تعالىَ ﴿ :وأَن
لَّْي َس لِ ِ
نس ِ
ان إِالَّ َما َس َعى﴾[النجم.]39 :
إل َ
إنما إذا اعتقد اإلنسان بأن النجاح قد تيسر لغير األمم بالتقاعد
وجاءت لهم أسبابه من غير جد ،بل تدلى لهم من خالق ،فهذا ما له بالفالح

 -1الرياض المصرية :ص :142-141مصدر سابق.
 -2المصدر السابق ص.142-141
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نصيب ،ومن تأمل باضمحالل أمة من األمم ،وجد أن الفاعل األعظم فيه

استبعادهم لحاق األمة الغالبة ،وتقاعسهم عن األخذ باألسباب التي نجحت

)(1
بها تلك األمة"  .ذلك أن األخذ باألسباب كما يقول اهلل تعالىَ ﴿ :وآتَْي َناهُ
ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء َس َبباً فَاتََّب َع َس َبباً﴾[الكهف ]85-84 :يعد من أهم عوامل
النهوض في مقابل صور السلبية والتراخي ،حيث تنعدم اإلرادة الحضارية،

وبالتالي تصاب حركة المجتمع بالنكوص واإلدبار ،ومن ثم التدهور

واإلخفاق ،وهذه المسألة تعتبر من أكثر المحاور التي ترينا الدور المهم الذي

تلعبه اإلرادة اإلنسانية في تاريخ المدنيات لكل مجتمع يسعى أن يكون له

دوره الفاعل والمتواصل في التاريخ ،ولعل الدور الذي قام به الفرد المسلم في
تاريخ إيجاد حضارتنا؛ حيث كان ينطلق صوب تحقيق الفعل الحضاري،

وهو موصول بقيم ومرتكزات تفرض عليه القول إن صناعة التحضر والتمدن

وظيفة تعبدية ،وفريضة على العقل المسلم على مدار التاريخ.

خالصة القول :يدعونا الشيخ علي يوسف إلى تأمل دروس التاريخ،

واألخذ بالسنن والقوانين التي تبرز العظة والعبرة لإلنسان الحديث ،ذلك أن

النظر إلى األمم السابقة والتعرف على أحوالها وسيرها يأتي في الخطاب

القرآني كمعادل حيوي وفعال لكل مجتمع يحاول أن يتجنب االنزواء

التاريخي والحضاري ،كما حدث لكافة المجتمعات التي تنكبت عن سنن
اءك ِفي َهِذ ِه اْل َح ُّ
ق َو َم ْو ِعظَةٌ َوِذ ْك َرى
التاريخ والحضارات ،يقول تعالىَ ﴿ :و َج َ
 -1المصدر السابق :ص.281
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َكان ِفي قَص ِ
ص ِه ْم ِع ْب َرةٌ
َ
َ
الَِّذي ب ْين ي َد ْي ِه وتَ ْف ِ
صي َل
َ َ َ َ

ِ ِ
ين ﴾ [ هود ]120 :وقال تعالى ﴿ :لَقَ ْد
لْل ُم ْؤ ِمن َ
ِ
ِ
ِّألُولِي األَْل َب ِ
يق
صِد َ
اب َما َك َ
ان َحديثًا ُي ْفتََرى َولَكن تَ ْ
ْ
ٍ
ِّ
ون ﴾[يوسف.]111 :
ُك َّل َش ْيء َو ُه ًدى َوَر ْح َمةً لقَ ْوٍم ُي ْؤ ِمُن َ

وفي هذا الصدد يقول الشيخ علي يوسف" :يا ليت الذين يعانون من

األتعاب والمهانة في سبيل التبذير واإلسراف ،وما هو فوق ذلك إلى تصفح
ما خال من األمم ،علهم يتعظون ،أو فينتبهون ،أو أنهم ينتبهون دقيقة في

كل شهر إلى ما ستؤول إليه حالتهم من التعاسة ،ولكن أين من يعقل

وأسباب السقوط تتوالى بازدياد يوماً فيوما ،فلله األمر والخلق إليه مرجعنا

واليه أنيب).(1

المطلب الثاني :ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين البشر
في هذا الصدد يطرح الشيخ هذه المسألة في صيغة تساؤل فيقول:

"فعلينا اآلن أن نبحث عن كيفية وجود المساواة في بدء الخليقة ،وكيف

تالشت؟ وهل فقدانها وتالشيها حصل بأمر يمكن مالفاته وارجاع ما كان

إلى ما كان أم ال؟".

ولمناقشة هذا التساؤل يرى الشيخ علي يوسف أن الحضارة هي

الطور الحرج من أطوار المدنية ،وأن البداوة تعبر عن الفطرة اإلنسانية
األصيلة فيقول" :من المسلم أن حال البداوة أقدم من الحضارة واإلنسان
 -1الرياض المصرية :ص :282مصدر سابق :وحول تفصيل العديد من النظريات المتعلقة

بالتدهور والسقوط؛ وخاصة في إطار الفكر العربي :ينظر في فلسفة التاريخ :للدكتور/

أحمد محمود صبحي :اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة الجامعية :بدون.
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يرتقى من األولى إلى الثانية أي بعد حال التقشف والخشونة ،يسعى وينتقل
إلى الرفاة والعيش الرغد ،فإن كان األمر كذلك علمنا أن حكم الفطرة

األصلية إنما كان في بدء الخليقة ،عندما كان الخلق على منهج البداوة

أعني مقتصرين على ما هو ضروري وحاجي ضد الحضارة التي تسعى

وراء عوائد الترف البالغة التي ال تعرفها البداوة ،وال ينازع أهلها بعضهم
بعضاً عليها بل غاية ما تجد أن حال البداوة تكون عبارة عن مساواة بالطبع

وليست بقوانين مسنونة").(1

ثم يؤكد على فقدان مبدأ المساواة في طور الحضارة فيرى "أن

اإلنسان خاللها  -أي الحضارة  -يسعى إلى تقدمه على اآلخر واختالقه

أمو اًر يفسد بها عمل الثاني حباً في الحصول على طعام الدنيا وحصرها

لديه ،إذا كان ذلك من إمكانه ،على أن هذا لم يكن عبثاً ،ألن الحضارة
تستدعي وجود هذا االختالف ليحصل االئتالف ويتم العمران ،ولكن العبث

طلب المساواة مع وجود المدنية أخذة بهذا العصر مأخذاً عظيماً وهي غاية

في االنتشار ).(2

المبحث الخامس

المدنية والحضارة ،وعالقة التمدن بالسعادة

 -1الرياض المصرية :مصدر سابق :ص.79-78
 -2المصدر السابق :ص.81
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المطلب األول -المدنية والحضارة

من الواضح أن الشيخ علي يوسف يشارك ابن خلدون في حملته

على طور الحضارة في مسيرة المجتمع حيث يقول في الفصل الرابع الذي

عنوانه "في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر" ..وقد يتضح
فيما بعد أن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر

والبعد عن الخير ) .(1وهذا يعني أن الحضارة عند ابن خلدون هي الوصول
إلى منتهى العمران؛ أي :إلى منتهى التطور الثقافي الشخصي المحلى

للجماعة ،والدخول في دور الحضارة ،وهي دور الرقي االجتماعي الثابت
الذي ال يتطور ،وهو لهذا مرحلة الثبات على مستوى من الرقي ال يبقى بعده

إال االنحدار.

ويرجع ابن خلدون السبب في ذلك إلى أن الحضارة هي أحوال

عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه

وتفاوت األمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر…

)(2

ثم يختتم الشيخ علي يوسف رأيه حول نقد مرحلة الحضارة في

التطور االجتماعي مقتفياً المنحى الخلدوني في هذا الصدد فيقول" :فيتضح
مما تقدم أن المساواة وجدت بحال البداوة المحضة ومنها بعض األثر في

 -1المقدمة :ص :167مصدر سابق.
 -2المقدمة :ص.368
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القوة القليلي االختالط والتردد للمدن واألمصار ومفقودة بالكلية في الحضارة،
هذا ما نراه واهلل أعلم بالصواب").(1

ويشارك "شبنجلير" 1936-1880( Spenglerم) فيلسوف

الحضارة األلماني ،كالً من ابن خلدون والشيخ علي يوسف في رأيهما حول
مشكلة الطور الحرج من أطوار المجتمع؛ فيرى أن أزمة الحضارة الغربية

تكمن في مشكلة المدنية ،حيث يعتبر المدنية ،الطور الحرج من أطوار

الحضارة فيتساءل ما هي المدنية؟ المدنية نتيجة منطقية جوهرية ومفهومة،

وهي تحقق مكتمل ونهاية لمطاف الحضارة ،ذلك ألن لكل حضارة مدنيتها

الخاصة؛ فالمدنية هي المعبر المحتوم للحضارة ،والمدنيات تشكل نهاية ال
تستطيع أن تقف أمام تحققها إرادة أو عقل ،ومع ذلك تبلغها الحضارات مرة

بعد أخرى مدفوعة بضرورة باطنية ).(2

المطلب الثاني -عالقة التمدن بالسعادة:
يرى الشيخ علي يوسف أن عالقة التمدن بالسعادة هي غاية مبتغاة

لكل إنسان وكل مجتمع عبر التاريخ حيث يقول" :إن سعادة األمم والبالد
وشقائها ال يتم إال بأسباب فيها تحصل السعادة ،ومنها يحصل الشقاء،

فالبعض تيسر لهم األسباب فيوصلون بواسطتها إلى ذرى العلياء وبدون
 -1الرياض المصرية :ص :81مصدر سابق.

 -2أوزوالد شبنجلير :تدهور الحضارة الغربية :جـ :1ص :87ترجمة :أحمد الشيباني :بيروت:
مكتبة الحياة .1964 :والمدنية في فلسفة شبنجلير حول الحضارة تعني المرحلة التي
تسيطر فيها اآللية ونزعة التشيؤ واالستهالك على اإلنسان المعاصر.
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آخرون ال يتيسر لهم إال ما يزيد سقوطهم سقوطاً وشقائهم شقاء ،واألمة ال
تعد سعيدة إذا كان بعض أفرادها من دنياهم على مشتهياتهم البدنية بوفرة
غنائهم أو سعة أمالكهم إنما يشترط في السعادة سعادة الجنس وليس الفرد،

فإن سألنا عن أرباب الصالح والسعادة وعن أسباب الخراب والشقاء أجابتنا
األسفار والتواريخ الحافظة ألعمال األمم السالفة وشؤونهم ،وأثبتت لنا ذلك

النقل بمشاهدتنا اآلثار الباقية على كامل الدهر" ).(1

ثم يعدد لنا ستة أشياء تنظم بها األحوال وتلتئم األمور ،ولو تفرع

عنها أمور كثيرة إنما هي القواعد األساسية لتلك المتفرعات وهي( :دين
متبع) و(سلطان قاهر) و(أمن عام) و(خصب دائم) و(أمل فسيح) و(عدل

شامل).

ونلخص عرضه لهذه األشياء ،فعن الدين يرى أن التمسك به

يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إرادتها حتى يصير

للسرائر قاه اًر وللضمائر زاخ اًر ،رقيباً على النفوس في الخلوات نصوحاً لها
في الملمات ،وبالحقيقة أن هذه األمور ال يوصل إليها بغير الدين الذي هو

األس العظيم في صالح الخاليق.

والقاعدة الثانية وهي سلطان قاهر لتتألف من رهبته األهواء المختلفة

وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة.

 -1الرياض المصرية :ص :294مصدر سابق.
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والقاعدة الثالثة هي أمن عام تطمئن به النفوس وتنتشر فيه الهمم

ويسكن إليه البريء ويأنس به الضعيف.

والقاعدة الرابعة هي خصب دار تتسع النفوس به في األحوال

وتشترك فيه ذو اإلكثار واإلقالل فيقل في الناس الحسد وينتفي عنهم
تباغض العدم وتكثر المواساة.

وأما القاعدة الخامسة فهي أمل فسيح يبعث على اقتناء أشياء

يقصر العمر عن استيعابها ويبعث على تهيئة أمور واتخاذ وسائل لحاجات

ال يمكن ألربابها إدراكها والتمتع فيها.

والقاعدة السادسة وهو العامل األعظم في صالح أمر األمة ،هي

عدل شامل تتعمر به البالد وتنمى األموال ويدعو إلى األلفة ويبعث على
الطاعة ،وليس بالحقيقة شيء أسرع في خراب األرض وتضعضع األمم
وسقوطها وال أفسد لضمائر الخلق من الظلم فهو عنوان االضمحالل والقائد

إلى مهاوي الذل والسقوط وحسبنا دليل ما ذكره ابن خلدون عن نتائج الظلم
وعواقبه بقوله )" :(1أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في

تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من

أيديهم واذا ذهبت أمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم وانحطت

عزائمهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الجور ونسبته يكون انقباض الرعايا
عن السعي في االكتساب ،والعمران و وفورة ونفاق أسواقه إنما هو باألعمال

 -1المقدمة :ابن خلدون :ص :2-1ط :البهية :مصدر سابق.
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وسعى الناس في المكاسب ذاهبين وآيبين فإذا قعد الناس عن المعاش
وانقبضت أيديهم عن المكاسب وكسدت أسواق العمران وانتفضت األحوال،

فخف ساكن القطر وخلت دياره وخرجت أمصاره واختل باختالله حال الدولة
لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها").(1

وباإلجمال أن للسعادة أسباباً يراها اإلنسان إذا أحسن الفكرة في

ماضيه وحاضره ونظر في المستقبل نظرة الحازم اليقظ واال فالعوامل

الخارجية ال تقوم مقام العامل الطبيعي بل اإلنسان على نفسه بصير).(2

ويرى البعض أن الشيخ علي يوسف حين يرد االنحطاط إلى "فساد

األخالق" واتباع الشهوات فإنه يستأنف جانباً من نظرية ابن خلدون ).(3
الخاتمة -وتتضمن أهم النتائج ،وبعض التوصيات:

أوال -أهم نتائج البحث:

من خالل الدراسة التحليلية لمفهوم التمدن في هذا البحث يمكن أن
نصل إلى عدد من النتائج حول هذه المسألة على النحو اآلتي:

 -1معالجة مفهوم التمدن والمدنية والحضارة ،من القضايا المهمة التي
تصدى لها الفكر العربي اإلسالمي الحديث والمعاصر ،بالبحث

واالجتهاد.
 -1انتهى نص ابن خلدون.

 -2الرياض المصرية :ص.301-296

 -3أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث :د .فهمى جدعان :ص:173
بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر :ط1981 :2م.
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 -2تعد محاولة الشيخ علي يوسف من المحاوالت المباشرة التي سعت إلى
التصدي لهذه القضية.

 -3وضوح التأثير الخلدوني في قضايا التمدن والحضارة والعمران على كثيرة
من رموز الفكر العربي اإلسالمي الحديث والمعاصر ،بدءاً من

الطهطاوي ،والتونسي ،ومحمد عبده ،واألفغاني ومصطفى الغالييني،
وشكيب أرسالن ،ومحمد فريد وجدي ،وصوالً إلى تبلور ذلك االتجاه في
إطار مدرسة واضحة المعالم ،تبنت هذه القضايا وبلورتها في صورة

ناجزة ،وهي مدرسة المفكر وفيلسوف الحضارة الجزائري مالك بن بني

(ت1973 :م).

 -4استشهادات الشيخ علي يوسف بآراء ابن خلدون تبرز بوضوح هذا
التأثير الذي شمل معظم محاوره حول التمدن.

 -5حقيقة التمدن من الحقائق الواضحة في حركة التاريخ اإلنساني ،وهي
من الصور المتعاقبة التي تعني أن للمدنيات دورات وحلقات.

 -6بالرغم من إقرار الشيخ علي يوسف بنظرية الدورة الحضارية التي أقر

بها ابن خلدون ،وخاصة فيما يتعلق بتشبيه الحضارة بالكائن الحي،

وأنها تمر باألطوار اإلنسانية نفسها ،ومع هذا فالشيخ علي يوسف لم
يشارك ابن خلدون في القول بحتمية التدهور.

 -7يعول الشيخ علي يوسف على دور الفرد في صياغة الحركة التاريخية،
والتأثير سلباً وايجاباً على منحى التقدم ،من خالل اإلرادة اإلنسانية،
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التي يمكن أن تعيد منحنى االنكسار الحضاري إلى الصعود والتقدم نحو

األفضل.

 -8يؤكد الشيخ علي يوسف على أهمية الصقل العلمي والمعرفي على
المستويين النظري والعملي ،ويؤكد على أهمية الناحية العلمية والمعرفية

في تمدن اإلنسان.

 -9يؤكد الشيخ علي يوسف على االلتزام بالقيم األخالقية ،وتربية النفوس

على الفضائل التي تمكن اإلنسان من حماية مكتسباته الحضارية وتوطد

أركانها ومرتكزاتها التي تنطلق من خاللها ،وهو بذلك قد وازن بين
الجانبين الروحي والمادي في صياغة المعادلة الحضارية.

 -10يترك عطاء اإلنسان الحضاري آثا ار مهمة على األجيال الالحقة في
إطاري الزمان والمكان مما يعني أن المسؤولية الفردية متصلة وتتسم
باالستم اررية.

 -11أبرز الشيخ علي يوسف خطورة الفساد األخالقي وشيوع الظلم وبين بأن
ذلك يعد عالمة تأذن بتحلل المدنية وتصدعها ،وهو في ذلك يقتفي أثر
السنن التاريخية والكونية ،ودورها في قضية السقوط الحضاري.

 -12بين الشيخ علي يوسف أهمية إصالح العالقة بين األمة والسلطة وبين
الحاكم والمحكومين لما في هذا اإلصالح من استقرار للمجتمع وازدهاره.

 -13يعد التسلح بالقوة مطلبا أساسيا لحماية المجتمع ضد التحديات التي
تواجهه.
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 -14الغاية من إرسال الرسل والرساالت نشر العدل واحقاق الحق ورفع
الظلم.

ثانيا -بعض التوصيات:
 -1ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تحكم المجتمع ،وتطوره من
وقت آلخر دون إخالل بالثوابت أو إغفال للمتغيرات.

 -2ضروري المحافظة على أخالقيات التعاون والتآزر بين أفراد المجتمع
الواحد؛ لتحقيق التوازن االجتماعي ،فاإلسالم يرفض كل صور
التعصب والحقد الديني.

 -3البد من التوازن بين التطور في حاجات اإلنسان المادية ،وحياته
الروحية؛ ألن الجنوح إلى الجانب المادي فقط ينذر بفساد العمران.

 -4ضرورة أن يترك اإلنسان حياة الترف ،وأال يخضع لهواه وشهواته،
وأن يبتعد عن التقليد الذي تشير إليه المقولة الخلدونية" :المغلوب
مولع بتقليد الغالب".

 -5على المجتمعات اإلسالمية أن تحقق قد ار من التمدن حتى يتم
التخلص من اآلثار النفسية السيئة التي تكاد تسيطر على كافة أفراد
هذه المجتمعات.

 -6ضرورة األخذ باألسباب التي تمكن اإلنسان من كسر حاجز التخلف
وتحرز التقدم واللحاق بالعصر.

 -7ضرورة تأمل السنن والقوانين التاريخية في حركة المجتمعات ،ليتمكن
اإلنسان من فهم تداعيات المشكالت التي تواجهه ومآالتها.
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 -8البد من اعتماد مجموعة من المرتكزات التي تنظم األحوال التي
توجه حركة التمدن نحو التقدم والرقي ومنها :دين متبع ،وسلطان

مطاع في غير معصية ،وأمن عام دائم ،وأمل فسيح ،وعدل شامل.
مصادر البحث ومراجعه:

 -1آثار الحرب في الفقه اإلسالمي :د .وهبة الزحيلي :بيروت :دار الفكر:
ط1965 :2م.

 -2اإلسالم روح المدنية :مصطفى الغالييني :المكتبة األهلية :بيروت :ط:3
1908م.

 -3اإلسالم والتجديد في مصر :تشارلز آدمز :ترجمة عباس محمود:
القاهرة :مطبعة االعتماد1935 :م.

 -4اإلسالم والرد على منتقديه :محمد عبده :القاهرة1346 :هـ1928-م.
 -5اإلسالم والقوى الدولية :د .حامد ربيع :القاهرة :دار الموقف العربي:
ط1981 :1م.

 -6اإلسالم والنصرانية مع العلم والمدنية :محمد عبده :ط :الهالل :مصر:
1960م.

 -7أسس التقدم عند مفكري اإلسالمي في العالم العربي الحديث :د .فهمي
جدعان :بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر :ط1981 :2م.

 -8األعمال الكاملة لألفغاني :تحقيق ودراسة د .محمد عمارة :القاهرة:
المؤسسة المصرية العامة :بدون تاريخ.
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 -9تدهور الحضارة الغربية :أوزوالد شبنجلير :ترجمة :أحمد الشيباني:
بيروت :مكتبة الحياة1964 :م.

 -10التفسير اإلسالمي للتاريخ :د .عماد الدين خليل :بيروت :دار العلم
للماليين1978 :م.

 -11حتى يغيروا ما بأنفسهم :جودت سعيد :دمشق :دار الثقافة للجميع :ط:3
1977م.

 -12الدعوة إلى اإلسالم :توماس أرنولد :ط :2القاهرة :النهضة المصرية:
1957م.

 -13سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها :د .محمد هيشور :القاهرة:
منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي :ط1996 :1م.

 -14العالقات الدولية في اإلسالم :محمد أبو زهرة :القاهرة :الدار القومية:
1384هـ.

 -15فلسفة التاريخ عند ابن خلدون :د .زينب خضيري :القاهرة :دار الثقافة:
1979م.

 -16في فلسفة التاريخ :د .أحمد محمود صبحي :اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة
الجامعية :بدون تاريخ.

 -17المقدمة :ابن خلدون ط :المطبعة البهية :مصر :بدون تاريخ.

دوريات :الرياض المصرية :مجموعة مقاالت للشيخ علي يوسف:

أول محرم1306 :هـ.
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سمات أهل الحديث والسنة

د .محمد عبد السالم العالم
كلية اآلداب – الخمس

المقدمــــة
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اْل جقدجد د ج ا فَقَد د َ ٍَجود د إَ س َ د َدذ َو َم ْ َي َ
ند دنج جمد د َ ِّحعا فَ َمد د َذا تَ ْ َد د جح َإلَ ْ َ د د َ د د ٍَ جيد د َ
الدسد د َدها َ د د َ « ْج َ د د ج ْ َتَ ْق د د َ الدسد د َدها َال سيد د ْدم َت َالطس َيد د َدنا ََا ْ َي ْ د ددح َح َ َ د د ا
َ
َ
دا َم د د د ْ ج د د ددٍ ْ َ
جم د د د ٍَا
فََإسد د ددهج َم د د د ْ َ َ د د د ْ
ْ َ َ
اختنَفً د د د َ ث د د د ًدٍاا ََاس د د د ج ْ َ جم ْحد د د َدحثَ ْ األ ج
ض د د دنَلَنا فَ َم د د د ْ ْ َْح ٍَ َ َذلَ د د د َ َم د د د ْ ج ْ ا فَ َ دَ د د د ْ َ جي د د دستَ َ جي د د دس َن اْل جخدَ َ د د د َم
فََإس َ د د د َ
()1
ض ا َيدَ ْ َ لس َ
الٍ َ َح َ اْل َم ْ َحِّ َ َي ُّ
اوَذ ».
سا
َ
َ
ت د د الح ضد ددٍ
د د ال ح د ددح م د د ال د ددٍل االيد ددنم ن ف د د
د د ل نٍ إل د د ْ
ت د ددحي ْ د د د يدد د د الح د ددلا ْ غ ٍ د د د يدد د د ال طد د د

تت د ددت ال تد د د
ي

اليد د د نا مد د د

ْ د د د ح د ددح التد د د

د د د ود د د مْ ف د ددٍ ت د ددن د ددذا ال ح د ددث ال د ددذن

ال حث ف ه لإلو ن ي التي ْ اآلت ن

تساؤالت البحث
 -1م
 -2م

ْ

الحلا

ْ

الحح ث الي نا

 -4م ال ٍل

الحح ث ْ

 -3م

ْ ل ال ُ الت عا

أهداف البحث

ْ

ال حعا

يهدف البحث إلى:

(ْ )1خٍوه التٍمذنا ف ي ها ()44 /5ا ت

(ال د )ا

ٍ الحح ث (.)2676
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 -1الت د د د د د دٍ يددد د د د د د ْ د د د د د د الح د د د د د ددح ث الي د د د د د د نا
-2

ئ

خ

م نْ

-3

ا لن تحام

الحح ث الي ن الحف ع ي .

ٍ ْ

فض

أهمية البحث
لم

ْ ي ح الم م

فم د الم د د
ْت

ف ل د لم
م

لذل .

ا

ف الدح

ْف د ل

اآلخدٍ ت مد فد إت د ع المٍيدد

ا

د ْيدم د اث د ٍ المٍيددد

ا

المت د

ل د د ْ د الي د ح ف د

الط ئ ن ال و ن م ْ

ددذو األم ددنا أل د د
مت د

الحح ث الي نا

ْ ْحددل ال د ُ ددذل م د

ددأ ال

يد

و ده غ ٍ ْ

دد د د د د د

.

ي د د د د د ددم ت

دد ٍ

مددنا

مد د ْمد د ٍ الٍيد د لنا

م د اخت د د ا دده م د ال د د المد د ٍ ث ي د الٍي د
ذ

فأي ح الخدلا ْينم

م ًا ْين

حٍونا

المت د

 ممد د

لديد ن ال

المط ددٍ يدمد د ً يمد دنً)1(.ا ْ م ددن ددذا ال ح ددث تتمث د فد د ْ دده حد د
يم ْ خ د ئص ْ د الحدح ث اليد ن التد تم د

د

د ْ د الحدح ث اليد ن مد

يد د ئٍ األمد د ف مد د ي ددح

ه.

مد

دن
دد

يد غ دٍ أل د ْ لد

ال ُ الت ع ا تحام.

دوافع البحث والمنهج المتبع فيه

()1

نٍ موم ع ال ت

)26ا

ا لتق الح

(الٍح يد م ي

ْ

ْ ال ُ ْحمح

الي ن)ا حاٍ ال ف م.
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مم حف

ددذا ال م د

ف مد

دذا ال حدث منحندن ثدٍ ت دحح ال دٍل االيدنم ن فد

لد ت ن فد
اخددتنف

د

ف مد

م ٍفددن األ ل د م د
د

الم ض د ع د

القٍام ح له.
ات د د د ددْ ف د د د د

إل د حٍوددن يددح ددحٍ ال مددن يد د التم د

د

الت د ع م د يحمدده الض د فن إل د ْ

د ل م ددذ فتددٍ ط دددن ف ددْ ٍْغ د
ال

حث د د د د الم و د د د د

ال د د د د ص تم د د ددحا يدد د د د ف د د د د ال ثد د د د ئل ال

دددد

ف د ال حددث ف ددها

التقٍ د د د ددٍن ا يد د د ددتقٍائ

د د د د صا اي د د ددت ط ال تد د د د ئ

ال دم ن م ا فق ً أليُ ض ا ط الم و ن ال دم ن.
فح لد د ددْ يد د ددٍ

ف دددد ا

الم ض د د د ع ف د د د ي د د د ٍ ي د د د دن م ي د د د ٍ ا

غ اٍ د د د ددنا

االم د د د د ا ح

إل د د د د ا يت اٍض د د د د ْ ْ الم

ين ددن ل د د ود د ٍ الم ضد د ع أل دده
ال حثا

ددتنم م ددت ال ددح

تقح ف ٍ مومدن ي ْ

خطة البحث

غم د د د

ت ق د د د ددحا مت خ د د د د ً ف د د د د االح طد د د ددن ال ض د د د د

ْ ْت د د د ددٍ

ددذا

الحح ث الي ن.

د د د ددحٍ

د د د د ْ الت د د د د

مد د

ت ددن ددذا

ح ا تضْ ط ن ال حث تقي مه إل مقحمنا م حث ا خ تمن.
الم ح د د ددث األ

يد مطد

.

الم ح د د ددث الثد د د د

خ

ئ

الخ تمن

ا

الت ٍ د د د د

الت ٍ د د د د

فضد

تحت ن يد

الم د د ددطدح ْ الحح ث د د ددنا حتد د د د ن

دددد

أ د د د د الح د د ددح ث اليد د د د نا

دددد

ٍف ا حت ن يد ثنثن مط ل .
ال ت ئ

الت
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ف د خت د المقحمددن إ د ألٍو د ْ
د ً حيد ً فددإ

ال د نٍ ف دده م

ق ًف

ٍْ ا ف ه خطأً ْ

دددح ا لد مد

يدد د اه

م

قددت ددذا ال م د المت اضددت ف د ْي د

وددح ا ف دده

د ا ًا ف د

ت ف ددل اه ا ا

ي فأيت ٍ اه ا ل دتمي ا لد ال دذٍا

ددْ ف دده مد الخطددأ اليد

ال يد

ا ف ل مد

ه حددحوا

ددح اليد د ا ال ددن الي ددن يدد د يد د ح محم ددح يدد د آلددده
.

ح ه ْوم

المبحث األول :التعريف ببعض المصطلحات الحديثية

دد

ال ح ددح مد د األل د د ن ي ددتخحم يدمد د م الح ددح ثا م ددطدح ْ

م د د ٍ ف مد د

د د ا ت ددح يدد د م د د

اه ت ل -

يد ال ح الت ل

ال

ا

يد ا االح طن م

الحح ث القحي ا الي نا ال ٍل

خ

ددن ي ددح ا يتحيد د لدقد د ٍنم

ذا م ي ه فد

دذا الم حدث إ

دم

الحدح ثا الخ دٍا األثدٍا القدٍآ ال دٍ ا
.

المطلب األول :يحتوي على تعريف :الحديث ،والخبر ،واألثر ،والفرق بينها.

أوالً :الحديث:

الحد ددح ث ل د ددن ضد د ُّدح القد ددح ا

يت م ف

د

الخ ٍ

ث ٍو.

()1

د د ال د ددن الد ددذن

د ددحٍ م د د المد ددت د ا

ا طنح ً لد دم م ف ه ثنثن مذا

المذهب األول :وم ٍ ال دم م

( )1نٍ لي

المححث ا لمحمح خد

ينمنا ()94 /3ا الم
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م ْض

ل ا ْ الحح ث

إلد ال د  مد
()1

ْ ح ًم د ()2ا حت د الحٍ د ْ الي د ْ

د ن خدق ددنا ْ جخدق ددنا حق قددن
ْ
فد ال قنددن الم د ا ددذل مد ْضد
ْوم

ي

ْ ف .

-م

المٍف عا

ف م ذل الت ٍ

مد ْضد

إلد ال ددح ن التد

()3

()4

د ا ْ ف د ا ْ تقٍ دٍا

ا

الم

إلد ال د  يده مد

()5

المقط ع.

– ٍضد اه

()6

د ا ْ ف د ا ْ تقٍ دٍا ْ

فد جخدجقددها

د

( )1المٍفد ع حق قدن د
ْ َخْدقَتَها مث له له « م يم يمنً ل ُ يد ده ْمٍ د ف د ٍح »ا ندٍ م دطدح الحدح ث

د

ال ث م ا (.)21 /45

( )2المٍف ع ح مد ًا د
م د مد

مد د

د الدٍْن لد

لده ح د المضد
د ت يد اًٍا

إلد ال د 

ٍ ن ....نٍ
( )3نددٍ لي د

د ال دٍْنا مثد د ا لددذل
نٍ م طدح الحح ث

المحددحث ا لمحمددح خد د

د ْ د اعا م د

ال دح

م ٍ فد ً ئددده ألخددذ يد االيدٍائ د ْا مثد ْ

ي ْ ٍاط الي ينا ْ ْح ا الق منا ْ الو اما فإ
إذا ل د م د م د

د

م

الٍْن ف

ددن يد د  ف د ال ي د

م د

إذا لد
خ د اًٍ

د

ا ف د ال دح

ْ ثددٍ م د ٍ د ي

د

فد

ال ث م ا (.)21 /45
نددٍ ا تم د المحددحث

يددنمنا ()94 /3ا

لي د ن المط ددٍا

لدخ ي محمح الخ ي ا (.)5 /1
مد ْضد فه ال دح

( )4د

ا ْ التد

ا ْ مد

دح م إلد ال د  يد ام د
 .ندٍ يدد

د ًا ْ ف دنًا

الحدح ث الم يدٍا لم دط

ً ت دٍ ح ً ْ ح مد ًا مت دن إيد حو ْ
ْ تقٍ اًٍا ْ
يم اٍ اٍ دنا يد وح م دذ ٍ الوم دد ا ( ص )31ا حاٍ م ت دن حمد ح لد دٍ الت دتا ل دت ا ل د ا
الط ن األ ل ا . 2005
د

()5

الحددح ث الددذن ْض د

إيد د حو إل د د

إل د ال ددح ن – ٍض د اه ي د

ْ م قط د د ً .ند ددٍ يدد د

د ً د

الحد ددح ث الم يد ددٍا لم د ددط

ْ ف دنًا ْ تقٍ د اًٍا مت دنً

يمد د اٍ اٍ د ددنا ي د د وح م د ددذ ٍ

الوم د ا ( ص .)31
( )6د

م د ْض د

ي د ام د

إل د الت د

 فم د ح دده م د

لدده إي د ح مت د ْ

 .نددٍ يد د

د ا ْ ف د ا ي د ام د

الت د

الحددح ث الم يددٍا لم ددط

م ذ ٍ الوم د ا ( ص .)33
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذهب الثاني :الحح ث
ْ تقٍ ٍا ْ

م ْض

ْ دده د

إل د الٍي د

طدل الحح ث يد غ ٍ المٍف ع إ
ح يم ال
د

م

د ٍي د

حٍ ي ه حح ثً ا فقح ٍ ن ي ْ

اه م د ْي د ح ال د ُ
ٍ دٍ ْ

ْ

المحددحث ا لمحمددح خد د

ي ح الٍحم

ح ن لدحح ث ٍ ا ن لها

فأيد ي ن  7د ل
د

خٍ الح ي ا المدق
أ تم ض

ح ن ال د ا فدٍ

ددح

األين لد ٍ د ا (.)308 /3

تد

د يت

يدأل

يددنمنا ()94 /3ا

المط ٍ ا لدخ ي محمح الخ ي ا (.)5 /1

م د ٍ 800و د

دٍط التق دحا ف قد

يد يمٍ  مثنً.

اه  « لقح ن ْ

( )1نددٍ لي د
()2

م د ْض د

 د ً لددها ْ

()1

الحح ث م

ٍي

م

ن خدق نا ْ جخدق نا ف طدل يد المٍف ع فقط.

المـــذهب الثالـــث :الحددح ث د

ف نً.

إل ال

د اْ فد ا

ا

ْ

ٍٍ

ٍ دٍ

د

يد

دذا الحدح ث ْحدح

ا د

ف الو د نا دح المح دن ٍيد

د

()2



الق مددن ا د

نددٍ ا تم د المحددحث
ح

دذا

لي د ن

ْ ثدٍ ال دح ن
اه  خ دٍا

ي ده  5374حدح ث ا قد د يد ْ د

ٍ دٍ ْ ثدٍ

ْ ثددٍ مق مدده ف د المح ددن ت د ف ف د  .نددٍ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ م د ا لَ َمد ٍْ ددْ مد حٍ د يدد الحددح ثا ْيد ح ال د ُ
()2( )1
إله إ اه خ ل ً م د ه ْ يه» .
الق من م
ثانياً :الخبر:

ل دن ال دأا وم ده ْخ د ٍا

الق

حتم ال حل ال ذ

ا طنح ً ف ه ثنثن ْ ا

()3

د

لذاته.

()4

قد

مد

د يت

تحدحث ده د ًا ْ

د

ت دنا

القول األول:

ْ الخ ٍ مٍاح

ال د د  مد د

لدحح ثا ْن ْ م

د د ا ْ ف د د ا ْ تقٍ ددٍا ْ

الحٍ ْ الي ْا ف ال قنن الم .

(ْ )1خٍوه ال خ ٍن ف
الحح ث (.)99

ح حها ()49 /1ا ت

المحددحث ا لمحمددح خدد

م ْض
م اححا
د د ن َخْد َقة ددنا ْ جخدجَقة ددنا حتد د

(ال د )ا

يددنمنا ()94 /3ا

إلد

( الحٍص يد الحح ث)ا ٍ

()2

نددٍ ليد

()3

ندٍ م ود الم ددطدح ْ الحح ث دنا لمحمد ح ْحمددح طحد ا ي دح الددٍ ال خد دن ال د و ا

المط ٍ ا لدخ ي محمح الخ ي ا (.)5 /1
ح ي ح الحد ي ح( .)21 /1

( )4نٍ الم و ال ي طا ال اٍ

م ط

()215 /1ا حاٍ ال ٍ حاٍ الحي .

نددٍ ا تمد المحددحث

ليد ن

د ْحمح ال ْ د ح مدح ي دح القد حٍ د محمدح ال ود ٍا
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القول الثاني:

ْ الخ د دٍ م د د ٍ لدح ددح ث أل الح ددح ث د د

الخ ٍ م و م ي غ ٍوا م ثَس

االخ ٍنا لم

القول الثالث

ألح ح ث ال

ت

لم

دت

ن المححث.

مد د ود د م يد د ال د د 
()1

د لت اٍ و مد

د د

ْ الخ ٍ ْي م الحح ثا ْن ْ الحح ث خ ص مد ود م يد ال د

 فقددطا الخ ددٍ مد ود م ي ددها ْ يد غ دٍوا ف د حددح ث خ ددٍا لد ُ د
خ ٍ حح ث.

()2

ثالثاً األثر:

ل ددن لدده م د

ث ددٍ ا م د

(ْثٍْ الخ ٍَ) ٍ تجه.
م
ج
ا طنح ً ف ه

ق ددن ال د ما ال د م الم قد

يد متقددح ا

القول األول:

ْ األثٍ مٍاح
ذل

تٍ

()1

نٍ الحح ث م طدحها لي ل محمح مٍ

تقٍ ٍا ْ

()2

الحح ثا

لدحح ث ْن م

ن.

م ْضد

مد احدحا ف د

ت ٍ ده د م يدد

إلد ال د  مد

د اْ فد اْ

ا (ص .)35

ندٍ م ود الم ددطدح ْ الحح ث دنا لمحمد ح ْحمددح طحد ا ي دح الددٍ ال خد دن ال د و ا
ح ي ح الحد ي ح( .)21 /1
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القول الثاني:
ف دد
الت

ْ األثددٍ م د ٍ لدحددح ث
ت ٍ دد

األثد ددٍ-يد د د

ٍ -ض اه ي

د ْ المدٍاح د ألثٍ غ ددٍ المدٍاح لحددح ثا

ددذا القد د  -د د

ْوم

م د د ْض د د

 -م ْ ا ا ْف

.

إل د د ال دددح ن

()1

الفرق بين الحديث ،واألثر:
 .1م ال دم م م

خص األثٍ د(الم

) يد ال ح

 ْ مد

دل ايد َ الحددح ث
ح ددها لتد
 ٍضد اه يد ْوم ددت -جطدد جإ يدد المٍفد عا فددإ ْطدددل الحددح ث يدد غ ددٍ المٍفد ع سددحو ددأ
قد د

ال

ٍ.

فد د األث ددٍ يد د ال د د ا

()2

 .2فق د د جم خ اٍيد د
لخ ٍ.
 .3مد ال دمد م مد
إل ه

()1
()2

م ذل

 ْ ْ ث ددٍ  -ي ددميددم

د د ا ددطن ْغدد د
الم د د

د س ٍ ا ددن ْثد اًٍا د
ال ت

تْ ح

ْ دد

ددذا

د د ألثٍا المٍفد د ع
ال نددٍ يمد ْضد ْ

التد يدم ْ دد(اآلث ٍ)ا ف د

ندٍ م ود الم ددطدح ْ الحح ث دنا لمحمد ح ْحمددح طحد ا ي دح الددٍ ال خد دن ال د و ا
ح ي ح الحد ي حا (4 /1

نٍ م و لي

المححث ا لمحمح خد

الينمنا (.)28 /2

-571-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
سمات أهل الحديث والسنة
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الحدح ث ال د ن غ دٍوا م دده د ل
فإ ه حخ ف ه المٍف عا الم

اه ي

.

ْوم

(الت يد ٍ لمدأث ٍ()1ا ْ د ألثٍ)
ٍ -ض

يد ال ح ن الت

المطلب الثاني :أقسام الوحي:
قي ال ح االل

أوالً :القٍآ
د

ت دل

َ ٍََْ وج فَ تسَ ْت
ا ددطنح ً

إل ْ ي

ال ٍ القٍآ ل ن م حٍ ٍْا جقَ
 َ تج َحد ِّدٍ ْ َد َده لَ َي د َ َ لَتَ ْ َو د َ َد َدها إَ س َيدَ ْ َ د َو ْم َددهج َ ج ْ ٍَآ َددهجا فَ دَإ َذا
()2
ج ْ َآٍ َهج
د

 لد ن الم

ٍْ ق ٍْ ٍام ا ٍآً .

ددن اه  الم د

الم قد د

المخت

ي ٍ ال ُ.

( )1الت ي ٍ ف األ

فد د الم د د ح ا الم ددح م يد د ٍ ال تح ددنا

()3

ال

ت ً لمٍاح اه م

االن ٍا ف ال ٍع ت ض ح م د اآل دن

م د و د م ف د الق دٍآ ا ْ الي د نا ْ

ت ها نٍ لي

نٍ ال

ن لقٍآ ال ٍ ف ال ح ال ن ال ٍ ا د ي

نددٍ م حددث ف د يد د

دأ

دت

ا ()87 /1ا

ددن ال ددح ن ٍض د ا اه يد د

المححث ا لمحمح خد

( )2الق منا اآل ْ (.)1618
)9ا

أ

دٍ يد ٍ م دها

الذن لْ ف ه د ن دح يد ده ح لدن ند ٍ ندٍ الت ٍ د ْ لدوٍود

الت ي د ٍ لمددأث ٍ د

()3

يد د ي د ح محمددح  ايددطن و ٍ د

ا المت ح تن تها الم ود ا المتحدح

إل د د د د لت اتٍا الم تد د

الي

يد ال ح اآلت

ينمنا (.)355 /2

ي دح اه الحد ط ا (ص

الق دٍآ ا لم د ع القط د ا (ص )15ا م ت ددن الم د ٍ لد ددٍ

الت تا الط ن الث لثن  1421د 2000
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ثانياً :ال تد

التد ْ ل د اه  يدد األ د م ا د القدٍآ ال دٍ ا د

ت ٍ ا تحد ا م
-1

-2

-3

-4

ت دل

الت اٍ ا الت ْ لْ يد ي ح م ي ا
التس ْ َاٍ َ َف َ ج ًح َ ج ٍ َ ْح ج ج َ َ الس َُّ َ .)1(..
ال د ٍ الددذن ْ د يدد يد ح حا ح ا د ت د ل

َ ج اًٍ .)2(
اال و د الددذن ْ د يد د ي د ح ي ي د ا د
َيدَ آثَ ٍََ ْ َ َ َي ا ْ َ َم ٍَْ َ جم َ ِّح ً لَ َم َ ْ َ َ َح ْ َه
()3
َْ
اال ْ َو َ 
ال ددح

الت د

 إَسد َْ ْ َ ْل َد
َ آتَْ د حا ج َح

ت د ل  َ َ سْ َ د
َ
َ
مد َ التسد ْ َاٍ َآتَْ َد وج

ْ لددْ يد د ي د ح م ي د ي د ح إ د اٍ – يد م د
د ددح َ
َ
دح َ ْاألج لَ د د
ج ج
ت د د ل  إَ س َ د د َذا لَ د د ال ُّ د د ج
()4


اليد ددن  -د د
إَ ْ َاٍ َ َ َ جم َي
ثالثاً :األحاديث اإللهية أو القدسية:
ت قي األح ح ث يت ٍ م ت

 -1األح ح ددث القحي د نا

د

إل ٍْ ن ْ ي

األ د ا الت د

مم ل ُ ف القٍآ .
( )1الم ئح ا آ ن (.)44

( )2ال ي م آ ن (.)163
( )3الم ئح ا آ ن (.)46

( )4األيد ا آ ن (.)19
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 -2األح ح دث المٍف يدنا

د

مد

 -3األح ح ددث الم فددنا

د

مد ددٍ

فه.

ْ

م د د ْ د د ال ا ْف د د ل ا

()1

قد مد ْ د ا ال د ْ ف لده تقٍ اٍتدده
يد ال ددح ن ٍ -ضد اه يد -

مث لد دده د د

يمد ددٍ د د الخط د د

االين لن ال ل ا وحا الم فل ل ت ا ح

 -4األخ ٍ المقط ينا

ْف د ل  )4(.مث لدده د

ْ د ال

ح ا ف نٍ ا يم تأخذ

()1
()2

نٍ لي

يمٍ

م لق

أم ٍ الم م

 13د

ح م ها لق ه ال

أحح م ا ْيد

ن ال

( )3نٍ

ٍ األٍ

( )4نٍ لي
()5

ل

محمح

ٍا ت

ت قه ٍ

ح

».

ل ل فٍ

ينمنا ()21 /2ا الم
ال ح نا ْ

و أ

ال ٍي (غن الم ٍ

. 2007/2/14

حص ث

ح ال ئتا

 ل ٍ لا

ال

الخد م ال اٍ ح ا ْ

 حي ٍ ه ْ

ت لخنفن

ح صا

االين

ٍ ين

ف ْ

قض يد ي ح ٍي

ن) غ دنا خ وٍ ف خ

ٍته

حا ي ا ح الط ن ثنث ل  .نٍ األين لد ٍ د ا ( .)45 /5
نا ٍ ال ق نا م طدح الحح ثا

ال

المححث ا لمحمح خد
يٍ

ال

ا م ْ اٍ

ينمنا ()21 /2ا الم

ٍنا األ

ٍن ل ما ْ

ال ت ا م لحو

ف ته ف

ال

م ل أل ُ .نٍ األين لد ٍ د (.)154 /6
ال

نا

ته ف

ٍ  .أ ا اا ف

ٍ ال ق نا م طدح الحح ثا
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ال ث م ا(.)23 /45

. 2007/2/14

ٍ إم

الحح ثا ا ت ٍ ل ٍع ت ٍ الٍ  .ايت ت ه ْ ُ

( )6نٍ ٍ األٍ

ددذا ال دد

()6

ْحح ال مٍ الدذ

()3

ٍ -ضد اه يد  -مد

ا د يد ٍ (ٍ)5حمدده اه ت د ل « إ

القٍ

ا

األئمن المضد ».

إلد التد

ال وٍ خمُ ي ا

اه ا تده ْ
ف

م

ي

المححث ا لمحمح خد
الخط

()2

 « د ددح

مل ا

يد

ْذ ه

ٍُ.

الح

ما
ْ و

ال ث م ا(.)23 /45
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الحديث القدسي:
ل ددن القج ْح َي د ُّ ي د ن إل د القجد ْدحُا د الط د ٍ الت ددها يددم ْ ض د ً
الح ددح ث االل د د ا يد د ن إلد د االل ددها الحد دح ث الٍ د د ا يد د ن إلد د ال ددٍ
.

()1

مد ْضد فه الٍيد ْ يد حو إلد ٍ ده  غ دٍ القدٍآ ا دأ
ا طنح ً
دْ النُّْد د َ َيدَ د ي د
قد
د الدسد َده تََ د ٍَ َ َ تَ َ د لَ « َ د ي د حن إ د َح سٍْمد ج
()2
َ َو َ ْدتجددهج َ ْ د َ ج ْ جم َح سًٍم د فَ دنَ تَنَ د لَ جم ا  ْ »......ق د ال ددح  مددثنً
()3
ٍي اه  ف م ٍ ه ي ٍ ه  ذا «»............
يح فٍ ل

الحح ث القحي

القٍآ ال ٍ م

 ْ -1القد دٍآ ال ددٍ ددن اه  ل ند د ً م د د ً ا ْمد د الح ددح ث القحيد د
ْ ال د إل ْ ه ن اه ل ن ً م ا ل ده ختدد
فذ
ي القٍآ ف طٍ قن ت د ها ح ث

()1

نددٍ الحددح ث م ددطدحها لي د ل محمددح مٍ د ا (ص )42ا المٍ د ال د ط

الت د

التحٍ ا  1372دا . 2004

(ْ )2خٍو دده مي ددد فد د
()3

ددح حها ()1994 /4ا تد د

( ال ددٍ ال دددن اآلحا ) د د

الند )ا ٍ الحح ث ()2577ا حاٍ التٍاث ال ٍ ا ٍ ْ.

نددٍ الحددح ث م ددطدحها لي د ل محمددح مٍ د ا (ص )42ا المٍ د ال د ط

الت د

التحٍ ا  1372دا . 2004
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الل د ا ْ ح د
القد

الٍي

الم د ا ْ غ ٍ د م د طددٍل ال د ح ا ذ د
د

الم د ٍ

ْ الحدح ث القحيد م د و مد اه  ل نده مد

 اخت ٍو ي من الم ل

 ْ -2القٍآ مت اتٍ دها ف
ال ح حا الض

الم ض عا

المحاٍ ف ه يد الي حا
األح ح ث القحي ن ف
ٍامت

لم

.

ف القٍآ

ط

لضٍ ٍ ث ْ

 ْ -3الق د دٍآ ال د ددٍ

آخددٍ

إل د

يد مه.

()1

الث ْا ْمد الحدح ث القحيد ا فم ده
ه قحيد اٍودت إلد م لتدها فدن

مدٍ ن ف دها إذ ْ م ضد ع ال دحن الضد

تو د د

ايح الق

الٍح الم ٍ فن ي ح المححث .

ٍامتد دده د د لم

خن

()2

إوم د د ع الميد دددم ا ْم د د

ال دمد ما ْ ثدٍ ال دمد م يدد ود ا
ددٍ

 ْ -4الق دٍآ ال ددٍ مت ددح تن تددها ف د حددٍ حي د نا الحي د ن
دٍ َحٍفًد َمد ْ َ تَد َ
ْمث ل ا فقح ٍ ن ي ٍَ جي َ الدس َه  ْ ه
« َم ْ َ ََْ ْ
()1

()2

ن ددٍ م ح ددث فد د يدد د

القد دٍآ ا لم د د ع القطد د ا (ص )22ا م ت ددن الم د د ٍ لد ددٍ

الت ددتا الط ددن الث لثددن  1421د  2000ا

نددٍ ح اٍيد ْ فد يدد

إيم ي ا ()21ا حاٍ الم ٍا الط ن الث ن  1419د 1999
ن ددٍ م ح ددث فد د يدد د

القدٍآ ا لمحمددح ددٍ

القد دٍآ ا لم د د ع القطد د ا (ص )22ا م ت ددن الم د د ٍ لد ددٍ

الت ددتا الط ددن الث لثددن  1421د  2000ا

نددٍ ح اٍيد ْ فد يدد

إيم ي ا ()21ا حاٍ الم ٍا الط ن الث ن  1419د . 1999

-576-
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الدس د َده َفدَ ددهج َد د َه َح َيد د َن َاْل َح َيد د َنج َ َ ْ د َدٍ ْ َْمثَ لَ َد د ».......
ت ح تن ته.
القحي

 -5الق دٍآ ال ددٍ
ال د لم
د َح َ

ْ-

()2

()1

مد د الح ددح ث

م و د د ندده م د وا تح د سح اه  دده ال ددٍ  -د
ددأت ا مثدددها د ت د ل َ فْد َدأْتج ا َ َحد َدح ث َم ْثدَد َده إَ ْ د ج ا
د ت د ل ََ ا ْ ج ْ ددتج ْ َفد ٍَْ د َم سمد َ س ْل د َيدد َي ْ د َدح
َم ْثدَ َهْ )3(م الحح ث القحي فد ُ ف ه تحح.

َ 
َ
فَأْتج ا َ جي ٍَ م ْ
 -6م خ ئص القٍآ ال ٍ ْ ه و ميه إ لط ٍ يدد األ دحا
ت ل َ َ َ ميُّهج إَ س اْل جمطَ سجٍ َ ( )4خن األح ح ث القحي ن.
 ْ -7القدٍآ ال ددٍ مح د ن مد ي ددح اه  مد د ت د ل  إَسد َ ْحد ج
َ س ْل َ ِّ
الذ ْ ٍَ ََاس لَهج لَ َح َفنج َ  )5(األح ح ث القحي ن خدن ذلد ف د
ض ً ْ م ض ي ًا ي
ال ح ح الحي ا ْض إل م
إل

م ل

م ا ف

التقح

(ْ )1خٍودده التٍمددذن فد يد ه ( )175 /5ا تد

التأخ ٍا ال ح ال قص.
( فضد ئ القدٍآ )ا د

()6

(مد ود م فد م

حٍف م القٍآ م له م األوٍ)ا ٍ الحح ث ()2910ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ .

( )2الط ٍا آ نا (.)34
( )3ال قٍ ا آ ن (.)22

( )4ال ا نا آ ن (.)97
( )5الحوٍا آ ن (.)9
()6

ندٍ م حددث فد يدد

القدٍآ ا لم د ع القطد ا (ص )22ا

القٍآ ا لمحمح ٍ إيم ي ا .)21
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ت ددح ال ددن

 ْ -8الق دٍآ ال ددٍ ت ددٍع ٍامتدده ف د ال ددن ا م دده م د

ددح ٍامتددها خددن األح ح ددث القحي د نا( )1د ت د ل  فَ د ْ ٍَجا م د
د ددن لمد د د لد د د قد د د ٍْ تح د ددن
دٍ َ  )2(ل د دده « 
تََ سي د د َدٍ َمد د د َ اْلقج د د ْآ
ال ت »(.)3

رابعاً :السنة النبوية:
ل دن د

الطٍ قدن المت دن ْ الم تد ح ا ْ ال د ح الميدتمٍا يد ام ْ ددْ

حي ن ْ ي ئن.

د ت د ل  جيدسنَ َمد ْ َد ْدح ْ ٍَْ َيدْد َ َْ دَد َ َمد ْ جٍ جيدددَ َ ََ تَ َود جدح
ددٍ ا ٍيددد آذ د ْ ددأت
ْن ددذا ي حت د فد الددذ
الٍيد

د اف د

 مد

د

مد

ْخٍود ا ٍيد ل

لَ جيدستََ تَ ْحد َ ًن
ال ددذا ا خددٍ

()4

د ا فيد ن الدةدده 

ْ د د ا لد ْ دده  الٍحمددن الم ددحا ا لود م مد الد ق فد الددح
دْ َفد َ ْ  َ )5(تَ َو جدح
ألحح ها
ت ل  َ م د َ الدسدهج لَج َ ِّدذ َ ج ْ ََْ ْ َ
()6
لَ جيستَ تَ ْح َ ًن ْ ن ت ٍ لي ن الدةه  ن مه ي حته.

()1

نددٍ ال

ددن د لقٍآ ال ددٍ ف د ال ددح ال د ن ال ددٍ ا ل ي د

(ص 10ا .)11

( )2الم م ا آ ن (.)20

(ْ )3خٍودده ال خ د ٍن ف د
لإلم

المأم

ددح حها ()263 /1ا ت د

(

( )5األ
()6

ا آ ن (.)33

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)137 /15
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د ي ددح اه الح د ط ا

د ن ال ددن )ا د

ف ال د اْ د )..ا ٍ الحح ث (.)723

( )4االيٍاما آ ن (.)77

مد

( ود

الق دٍام
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فقددح ٍ ن ي د ال د  ْ دده د

ٍ ن يد ال د  ْ دده د
ددحوا تد

لدده مثد ْوددٍ مد يمد

قص م ْ اٍ

ْطدددل الٍي د

المذم من.

()3

يد

د

« مد يد فد االيددن يد ن حيد ن ف مد
دا

ي ف االين ي ن يد ئنا ف مد
ا

« لتت د

مد

دد

ئ ً ».

د

د قص مد ْود ٍ

دحوا تد

()2

يد ده مثد

»()1ا

د ئ ًا مد

ٍ مد يمد

 الي د ن يد د الطٍ قددن الحي د نا م د ْطدق د يد د الطٍ قددن

السنة في االصطالح فيها أقوال:

المذهب األول ْ :ثٍ المححث ا د ل ا إ اليد ن مٍاحفدن لدحدح ثا
د ن َخْد َقةددنا ْ
م د ْض د إل د ال د  م د د ا ْ ف د ا ْ تقٍ ددٍا ْ
جخدجَقةنا حق قن ْ ح ًم ا حت الحٍ ْ الي ْ فد ال قندن الم د ا دذل
ي ٍته 

ال ثنا ْ

د

ذا م ْض

ح ا

ْ ف ا فت م المٍف عا الم
(ْ )1حٍوه ال خ ٍن ف
ال

 (لتت

(ْ )2خٍودده ميددد ف د
()3
()4

د

ي

م

ا المقط ع.

ح حها ()2669 /6ا ت
د

()4

(ا يت

لت

)ا ٍ الحح ث ()6889ا حاٍ ا

ددح حها ()2058 /4ا ت د

ي ئن)ا ٍ الحح ث ()1017ا حاٍ التٍاث ال ٍ .
نٍ ا تم المححث

إل ال ح ن التد

(ال د د )ا د

اليد ن)ا د

ث ٍ.
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(د

(م د ي د ي د ن حي د ن ْ
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ل ن ْن ْح ح ثه ْ اله  الت

م

الخمددُ

ئ ت د ٍْ

ال مد ن التط ق ن.

م د ق د إل د م د ْحائدده  ال ددد اْ

د ا ْحائدده  م ي د الحد ا غ ددٍ ذل د م د األح د

()2

فقح ٍ ن ي ال

 ْ ده د

ْ د »

د ا م ٍْ تم

« جخد جذ ا َيِّد َم َ َيد َ ج ْ » .....

م د تقٍ ٍ ددن ْن مد ْ دٍو  مد ْف د

ٍضد اه يد  -يد ام د
ٍيد د

ل ف

لدده َ « 
ضددت َ َي د ْ ج َ ج د ْ َنًا َاْل َح َ د جم ج د ْ َن
اال َم د ج َ ْ

الم يد ْا مث د
()1
َم َ َ
اال َم َ ».
م د ف د ددن ْن ْف لدده  مث د

« 

األحد د ا

اه  د د

ددحٍْ يد

د حت

ض

(ْ )1خٍودده ميددد ف د

«

ْح ددح ال

ددد

ضد

أت ا

ددح حها ()63 /1ا ت د

نٍ الحح ث م طدحها لي ل محمح مٍ

()51/2ا

(خذ ا ي

(ْ )4خٍودده ال خ د ٍن ف د
الط ل

المطد

اٍ

( د

يددحح د

ا (ص 37ا.)36

م ي

)ا ٍ الحح ث (.)522

ددح حها ()321 /1ا ت د

ا م م)ا ٍ الحح ث (.)904
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(ْدا

ٍ ن ددن

دد ا لد دٍح م د ذلد ا

ت د دده (و د د مت األح ح د ددث)ا ()170 /23ا د د

ال م )ا ٍ الحح ث ()25771ا ْخٍوه ا

دد

د

د ددٍ ف د د الطٍ د ددلا فق د د

د

ي ح ال ٍا ف

لده

ال ددح ن -

ددٍ إ فد د

(اال م د )ا د

ْفضد )...ا ٍ الحح ث (.)35

(ْ )3خٍود دده الي د د ط ا ف د د

د

()3

ذلد فد حضدٍته  ْ فد غ تددها مثد

»()4ا فد ددأحٍ ال د ددح ن ٍ -ض د د اه ي د د  -ال

()2

ث ٍ م األغ اٍ

ت ها و مت
ددن الخ د

اال م د

( د د م ال د ددحام مد ددت
ال د

)ا د

فضددها

( ددن
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فددذ ٍ ذل د لد د  فد د
الٍي


م د

د

ط .

قٍ يد

احددحا م د ا ْ ددٍ وم د ً يد د م د ف د د اا

( ل د ددٍح م د ذل د ) ْن م د ٍْاح ق لدده  ن د ٍو
()1

ال ن ف الطٍ لا ا م ٍْاح الحث يد االيٍاع.
ه  ل ُ لط ا
ن َخْد َقةنا ْن
م
د حمن ْذ ها ٍ م د م ها حي الدح نا ف ه
م د جخدجق ددنا ْن
ْح ددحاً م ددٍ وا يد د الخد ددلا لد د

لق د ٍا لده د ٍ
ٍاْ م

دده ْ و د ح ال د ُ ف د ال ددٍ ا ددو ي ًا

ْ يٍ م إ ْ
()4()3
جخدجل َي َن 
المــذهب الثــاني:

إثم ً ف
د

الو د د ا مد د خ ددٍ د د

ْ ح ال ُ ي دها د

مد ْضد

د

يددح

ت دل

إلد ال د  مد

.

()2

اودده

ْم ددٍ إ اختد د ٍ
ََ اسد َ لَ َ دد

د اْ ف د اْ

د ن خدق دنا ْ خدق دن حق قدن ْ ح ًمد ا حتد الحٍ د ْ اليد ْ
تقٍ ٍا ْ
ال ثنا ْ ح .
ذل
ف ال قنن الم ا ْ ي ٍته ي ام
()1
()2

نٍ الو مت ال ح حا لد خ ٍنا (.)321 /1
نددٍ

.)21

ددٍ األٍ د

( )3القد ا آ ن (.)4
()4

نددٍ

.)21

ددٍ األٍ د

ال

ال

ددنا

ددنا

ددٍ ال ق ددنا م ددطدح الحددح ثا

ددٍ ال ق ددنا م ددطدح الحددح ثا
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الي د د ن د ددذا الم د د ت د د

المقط ع.

خ

()1

ا

د ددن د د لمٍف ع فقد ددطا فد ددن ت د ددم الم د د

المذهب الثالث:
د

إل د ال د  م د

م د ْض د

خدق ددن ْ خدق ددن فق ددطا

فقط.

()2

ذ

ددذا الم د د مٍاحف ددن لدح ددح ث فت ددم المٍفد د ع

ل ددح

ا ٍْ

الد نا ْن الطٍ قن المت دن ْ الم تد ح ا اليد ن ي دح

الطٍ قددن ال مد ددن الت د ي د ٍ يد د الٍي د

ال مد د

ذا

 ف د ي د ٍته المط ددٍ ف د

التد د ا ْح م ددها ْمد د الح ددح ث ف د د خد د ص ددأ ا ال د د 

ْف له تقٍ ٍاته.
مد

د ا ْ ف د ا ْ تقٍ ددٍا ْ

فٍ ل م ال دم م إل ْ الي ن ْي م الحح ثا

يد ْي ُ م
د

دد

دن

()3

د ا ت يد الميدددم

ي ا د ً لطٍ قددن د

 ال مد ددن فد

د

()5( )4

ْم د ٍ

الح ا ال ه ٍ ح له  « فم ٍغ ي ي ت فد ُ م ».
م ْجثَ َدٍ يد ال د
خن ن األمٍ ْ الي ن ي ح ْ الحح ث ت
د ن َخْد َقةددنا ْ جخدجَقةدن ْ يد ٍ ا د
 مد د ا ْ ف د ا ْ تقٍ دٍا ْ
()1

نٍ ا تم المححث

()3

نٍ الحح ث م طدحها لي ل محمح مٍ

()2

نٍ الم حٍ الي لا (.)9/1

(ْ )4خٍودده ميددد ف د
()5

لي ن المط ٍ ا لدخ ي محمح الخ ي ا (.)9/1
ا (ص 37ا.)36

ددح حها ()1020 /2ا ت د

ت ْ يه إل ه)ا ٍ الحح ث (.)1401

نٍ الحح ث م طدحها لي ل محمح مٍ
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(ال د )ا د

ا (ص 37ا.)36

(ايددتح

ال د
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ن ي ال
وم ت م ْجثٍَ جح َ َ

لم ذا ا أل تخ

ا ف دذا الدذن يدم ه ْ د الحدح ث ( يد ن )ا

ا تم م

م ت دل ل

ت دل

ن ددٍ مم د تقددح ْ م ض د ع الحددح ث

ددح ٍ ح د

ْيم له.

()2

.

()1

د ٍ م ض د ع الي د نا ف ن م د

ت د

مح د ٍ احددح غ ددن احددح ا

إل د الٍي د

 ف د ْ الدده

الفرق بين السنة النبوية والقرآن الكريم:
 ْ-1القٍآ ال ٍ م و ا الي ن غ ٍ م و .

 ْ-2القٍآ مت ح تن تها الي ن ل يْ ذال .

-3القٍآ ال دٍ ل نده م د و مد ي دح اه ا اليد ن المط دٍ م
م ي ح اه ا ل ن م ي ح الٍي

-4القدٍآ ال ددٍ ْ د

.

ايددطن المدد فد ال قنددن -مد ْومددت ال دمد م-

ْم الي ن فقح لْ ف ال قنن ف الم

المبحث الثاني :الت ٍ
فضد

ٍف

ٍيد له  د

ت دل

ممد يد ل ت د

أ

الحح ث الي نا

()1
()3

نٍ الم حٍ الي لا (ص .)42

ا (ص .)2

نٍ الحح ث م طدحها لي ل محمح مٍ

( )4ال و ا اآل ت

طٍل ال ح
يدم ت

خ

د .

()3

ئ د ا

ْ الحددح ث ال د ن حد مد ي ددح اه ا ْ لدده يدد
دل َيد َ اْل َد َ َإ ْ جد َ إَ س َ ْحد جد َح )4(ا
َ َ مد َ ْ َط ج

نٍ مح ضٍاْ الح ت ٍ محمح التٍ

()2

د

(4ا.)3
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س
َ َ
د د ت د د ل ْ َ ْ َْ ل َ د د إَلَ ْ د د َ الد د ِّدذ ْ ٍَ لَتجَ د دِّ َ لَدس د د َ
ُ َم د د ج د دِّ َ إلَ د د ْ ْ َ لَ َ د ج د د ْ
َ
()1
س
ْ الحح ث الي نا لم ذا يدم ا أ د الحدح ثا مد
فم
َتَ َ جٍ َ  ا َ
دٍ
ْ الحح ثا ْ ال حعا مد فضد
ينمت ا م ال ٍل
ْ

الحح ثا ذا م ي و

يهف

حت ن ذا الم حث يد ثنثن مط ل

ذا الم حث إ

ت

م اه ت ل .

د يد ال ح اآلت

المطلب األ ول :التعريف بأهل الحديث ،وسبب تسميتهم بهذا االسم.
أوالً :أهل الحديث:

دْ لَدسد َ
ْم جٍ َ َد ْل َم ْ جٍ
ت ل  ج ْ دتج ْ َخ ْ َدٍ ْج سمدن ْ ْ
جخ ٍَ َو ْ
ُ تَدأ ج
()2
َ
َيد َ اْل جم ْ َ د َدٍ َ تج ْ َمج د َ َ لدسد َده 
د ت د ل  َ َ د َذل َ َو َ ْد َ د ج ْ
()3
َ
ام َيدَ الس َ
الٍ جي ج َيدَ ْ ج ْ َ َ ًحا
ُ ََج َ س
لتَ ج ج ا ج َ َح َ
ف ذو األمن ْ ت ْ ال ت

ْمن ْخٍوْ لد د ُا
ٍي ل .

()4

د

ا دط

د ح يدد ال د ُ د

اه  اخد ددتص اخت د د ٍ م د د
ا

ف

اه  مد

د

الق مدنا حد

د ددذو األمد ددن الم د ددط

دذو األمدنا أمدن االيدن د

األمد ا

َ
َ تَْ َد ْ َ
ْج سم دنً َ َي دطً
دْ خ دٍ

د ح يد د

المخت د د ٍ ا ط ئ د ددن

ْ د األح د ا يد ئٍ المدد ا

( )1ال ح ا آ ن (.)44

( )2آ يم اٍ ا آ ن ()110
( )3ال قٍ ا آ ن (.)143
()4

نددٍ يددط ن ْ د الي د ن الوم يددنا لي د ٍ د ي ددح الددٍحم الح د ال ا (ص )1ا الم ت ددن

ال مدنا

ال ق ح .
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ددذو ال ئددن الط ئ ددنا د

الي ن الوم ين.

مد يددم ه ال دمد م ْ د اليد ن الحددح ثا ْ ْ د

()1

()2

لقح و م ف الد ن األَ ْ َْ الٍو َْ ْ د ج الدحاٍا فد الحدح ث
القدٍآ د َْ ْ د ج اه خ س ددتها َْن َح َنددن القدٍآ ال د مد دها د َْ ل د م اه
()3
ص َْ ْ َ َ
اال ي ه.
ه اخت
ا المخت
َ
فأ الحح ث
ْخص ال د ُ لٍيد ا ْ ثدٍ تميد ً دها ات يد ً

له

ً يمنًا ف ال ح ا الم مدنا اليد ا ف ا يتق ح ن اًٍ
حخد ً ْ ل د ً مد

حخ ف

د

ٍ ا ن ح اٍ نا ت ح ح ً تض ً.
ْ د الحددح ث د المخت د

ف

ات ي ً ل ا ف ي ئٍ

()1

نٍ الم حٍ الي ل.

م دت نً ده يدم ي ً وم د ً

()4

ْ

ال ت

القٍآ

ال دم ن.

ْ

()3

نددٍ ليد

()4

نٍ م و لي

الن )ا حاٍ

ط ًا

ت دنً ت د مد ًا

ح ددن ي د ن ال د  ٍ ا ددنا ح اٍ ددنا ت قج د ً

(ْ )2خٍوه ال ي ئ ف ي ها د ن « إ ه ْ د
اه خ

َْ ْ د

ته" ()17/5ا

(ْ

م خدقه ل ا م

ٍي

اه ا

القٍآ )ا ٍ الحح ث ()8031ا حاٍ

ال ددٍ ا لمحمددح د م ددٍ د م ند ٍ األفٍ قد الم ددٍنا ()28 /11ا (حددٍ
حٍ

ٍ ْا الط ن األ ل .

المححث ا لمحمح خد

ينمنا (.)276 /2
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ْم ٍ ا يتق حا ال حاْا األخنل.
ف

ْم ٍ مت

ف

()1

م تحي ا ف مثد

تٍ ا ا تحاع لإلت ع

إ يد الحح ث يد ٍو

ت وا اذا ْ

فإذا و الد

ق

ح ا غح لديم ع.

ْ د د الحد ددح ث د د الط ئ د ددن الن د د ٍا ال ٍ د ددن ال و د ددنا د د
ْ

ال حام يد الخدل.
الحح ث

()3

م القٍ

اليد

فقددح ٍ ن ي د ال د  ْ دده د
ث الذ

د

»

د

()5

ْ

الثنثنا م يد ي د

« خ ددٍ ْمت د القددٍ الددذ
الذ

الحح ث

تت و م من ها تقٍ ا م اه  إت ي

آلث ٍو اًٍ ح اًٍا
( )1نٍ خ
الح

()2
()3
()4

ْ

ئص ْ

الحح ث الي نا

م و

م الخد ا

دد

فض ئد

()4

ث د الددذ

و تدها

اه ا طدد

الحف ع ي ا لمحمح مح

حا( ص ) 17ا م ت ن ال ٍ ال حنا حاٍ الو ن لد ٍ الت دتا الط دن األ لد

 1426دا . 2005

نٍ الم حٍ الي لا (ص .)18

نٍ الو مت ال ح ح لدي
نٍ لي

( ٍ )5او مي ددد فد د
()6

ٍ ً غٍ ً.

()6

يد

األمد ددن ال يد ددطا

التمي ا الحل م
ٍيد

()2

المححث ا لمحمح خد

(فض ال ح ن الذ
نٍ لي

المي حا ل

ينمنا (.)277 /2

ددح حها ()1962 /4ا تد د
د

ي ح الو ٍا (.)2/1

(فضد د ال ددح ن ٍضد د اه يد د )ا د د

)..ا ٍ الحح ث ( )2533ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ ا ٍ ْ.

المححث ا لمحمح خد

ينمنا (.)165 /2
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ْ د الحددح ث د يدم د م األ د

إت ي

ال ددٍي نا

لم و م ي ال ح ن الت

إ ْ د د الح ددح ث ح د د اخت

ايددح ا يددت طا مد خددن

ٍ -ض اه ي

دد

.

ْوم

()1

فد د ح اٍي ددن اليد د ن مد د ت د ددل د د مد د

م ٍفن تٍاو الٍ ا ا يد الحح ثا طٍ ه ْيد ال ُ ط ن ي ن
ح ها ْخن ه غ اتها م ت

ثانياً :سبب تسميتهم بأهل الحديث:
يددم ا ددذا ا ي د

يت د د ئ

ه .

()2

ْح ح ددث ٍي د

تح د

ح ح م يق م ا ح ن ا ف م ا الت قه ف ا ال مد

ْم ٍ الح .
إ ايددم

اه  تم دد

()3

ال ت د

مددأخ ذ م د م د

ا

الي د نا ف د متددٍحح

د فد وم دت

ف د ا تي د

إلد د الح ددح ث د د مد د ذ ددٍ اه  فد د ت دده فقد د  الدس ددهج َد د س َ ْ ْ
َح َيد د َ
اْل َحد َدح َث َ ت د ً جمتَ د َ ً َمث د َ َ  )4( الم دٍاح لحددح ث ف د اآل ددن (الق دٍآ )ا ف د
ْ تم ا إل حح ث ٍي اه 
حمدن القٍآ ْ دها اٍ وا ح نتها
ف

قدته حمدتها فن

يتحق

()1

نٍ ا ت

()3

نددٍ خ د ئص ْ د الحددح ث الي د نا

()2

ٍ أل

ْ

مح

الح

نٍ خ

المي حا ل

حا( ص .) 2629

( )4ال مٍا آ نا(.)23
()5

الحح ثا لمحمح يمٍ

نٍ الو مت ال ح ح لدي
ْ

ئص ْ

ذا ا ي ل و ح الم

ف .

()5

م ا (ص .)136
د

مد و

الحح ث الي نا (ص .)21
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ْ ضد د ً ْ د د األث ددٍا ْ د د األث ددٍ د د ال ددذ

ي ددم

المددأث ٍ ي د اه  ف د

يق ددحت

ت ددها ْ ي د ن ٍي د له ا ْ م د ث ددْ

اليد

ال

لح م ال دح ن ال د اٍ ا التد

الذ

تٍ

اآلٍام ال حع األ ام.

ْ

أخ ددذ

()1

– ٍضد اه يد

مد د

ددح ي د

ْوم د -

ْ د الحددح ث د ْ د الي د ن الوم يددن أل الحددح ث الي د ن و د ما ي د

ال د  فدددذا طدددل ْ د الحددح ث يد د ْ د الي د نا ْ د الي د ن يد د ْ د
الحح ث(.)2

المق د ح لوم يددن وم ي ددن ْ د الح ددلا يددم ا لوم ي ددن أل د ْ دد
الوم ي ددنا لد د ُ المق

اوتمد د عا ت د د

ل يْ حالن يد الحل ف د المد اٍحا د
األٍَ َ َ
ضدددُّ َ َيد ْ َيد َ َ الدسد َده )3(ا د
ج
ْ
()4
ت ل 
َ َ َْ ْ ثَجٍج ْ جم ْ َم َ َ  ا
()1
()2

ئص ْ

نٍ خ

الحح ث الي نا (ص .)22

نددٍ الم ددحٍ اليد لا (ص)23ا

(.)276 /2

( )3األ

د د ح لوم ي ددن ال ث ددٍا ف ددإ ال ث ددٍ
ت د ل ََ ا ْ تج َط ْدت َْ ْ ثَ َدٍ َمد ْ َفد
ت د ل  إَ س َفد َذلَد َ َآل َ دنً َ َمد
َ َ َ َ
ن ال س ج جٍ .)6()5(
َ َد م ْ ي َ ح َ

نددٍ م ود ليد

المحددحث ا لمحمددح خدد

يددنمنا

آ ن (.)116

( )4ال ٍاما آ ن (.)8
( )5ي أ آ ن (.)13
()6

و

نددٍ

ددٍ ال ق ددح الطح ددنا لخ لددح د ي ددح اه د محمددح الم دددحا ()3 /17ا د

ات ع ْ

الي ن الوم ين).
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ْ د الحددح ث د ْ د د األثددٍا ْ د ال ق د ا د د

ٍحمدده اه ت د ل

ٍد

«

فد ْ ْ د ال قد

االم د ا د الود د ن

األثددٍ المت د

()1

آثد ٍ ٍيد

اه ا آثد د ٍ ْ ددح ه د د ْ د اليد د ن أل د د يدد د تدد د الطٍ ق ددن التد د لد د
ْ الح احث ال حع ح ٍي

اه ا ْ ح ه

ح حثا ا م

ححث ف

فقددح ٍ ن يد ال د  لمد يددئ يد ال ٍ ددن ال و ددن د

« ...مد ْ د يد دده

 ٍض ا اه يدْ ح

ذو ال

.

()3

»

()2

ن تقٍٍْ أل

فإ

فإ

ئ

الود د ا

».

م الحل

ْ دده

ود د

ي ح الٍحم

يد

الي نا

الت ٍ و الحح ثا ث ٍ الت
م (تدق ح ف

ْ

(ْ )2خٍوه التٍمذن ف
()3

قد

يدد ْ ْ د الحدح ث د ْ د اليد ن الوم يدنا

فٍ ن م ال ٍل االينم ن تحي ْ

ن ٍ م ال ت
()1

الي ن أل

إح م التٍاث.
نٍ خ

ئص ْ

األخ ٍ اآلث ٍ ي ٍي

اه

ألح ددح ْ

ت ل

ددحي

محمح الو ن القٍ
ا م لحو

ددحي إ

ف ته

ْ

الي ن الوم ينا

ددن ي حل ددنا ْ ح ل ددن

ال حاحنا ْ ال ٍ ينمن ي ٍو ف
حاحا له ح

اآلث ٍ)ا نٍ األين لد ٍ د ا (.)316 /3

ثنث مئن م

ا

ي ها ()26 /5ا

(افتٍال األمن)ا ٍ الحح ث ()2641ا حاٍ

الحح ث الي نا لمح

الح ا (.)23
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الٍ جي ج فَ جخ جذ وج َ م َ ج ْ َي ْ هج فَ ْ تَ ج ا
 َ م آت ج ج س
ا ح ا يدة .
 ط يتها ف م ي ة ا ْمٍ
فقح ٍ ن يد ال د  ْ ده د
يض ا يد

الم ح

« ...ف دد

ل اوذ »

يد ت

()2

فددإ ْ د الي د ن الحددح ث ددح م ً حددح ث ً د الددذ

التد د ت ددح يدد د يد د

ٍيد د

اه ا فأخ ددذ

()1

فأمٍ إت ع الٍي

يد ن الخد د م ال اٍ دح
ٍحد د ا ف د طد د

مد د م ح د د ا وم

من د ا ح ن د ا حي د ا إل د ات ي د ا ي د ا م د خ ل د ا
فد ْ ددح

ْم الذ

ي

()3

ْخذ ا م الي ن ال

دن المط دٍ مد

ح ا ال د ُ فد وم د

األ ام ال حع الذ

ي ن ٍي

ْ د ام ا ا ت دح ا

دٍ ا ضدٍ ا ل د أل د د ْيد ْ األمثد ا ف د م
حل ا األح ح دث اآلثد ٍ التد

اه ا آلٍام ....

()4

( )1الح ٍا آ نا (.)7

(ْ )2خٍوها التٍمذنا ف ي ها ()44 /5ا د

()4

د م د

ض اآلخٍا تٍ ا ح ن ا م ٍفت ا ط ا ف ا ف م ْخدذ د ا

ْ

()3

يد

د د مد د

ثددٍْ ي ددح

حتد ا ددت ٍ ا د ا ف د م د ْ د اليد ن الحددح ثا

ْحل ال ُ الت ع.

اآلث د ٍ

()2676ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ .
نٍ خ

ئص ْ

الحح ثا لمحمح مح

نٍ الم حٍ الي لا( ص .) 2629
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المطلب الثاني :خصائص ومميزات أهل الحديث والسنة:
أل د د الحد ددح ث الي د د ن خ د د ئص م د د اْ مت د د
م

يتحي

فض .

فم تد الخ

تيد

إلد

أخدذ د ا حتد

ْ

ْ

ئص الت تم

د د ي د د غ د ددٍ ا

مد د ل و مد خ دٍ

د

الحح ث الي ن م د
اليد د نا ف د د

 -1ا ت د د ٍ فد د التدقد د يدد د ال تد د

مد د ال تد د

أخ ددذ

اليد ن يق ئد َدح ا ي د حات ا م د منت ا يددد َ ا ْخن د ا ف د مد
افل ال ت
الي ن د و ْث تد وا د مد خ ل مد ٍح و يدد ئدده ئ د ً
.

م

()1

 -2التيددد ل
يدِّم ل
ال

()1

د ص ال ددٍعا ف م د يد د مقتض د م د

د ص ال دٍعا يد ام ف مد ا الح مدن م د ْ

د د د ص يدد د د يقد د د ل ا د د د

م

اليددد ()2ا ف د

م ف م اليد

نٍ ٍي ئ ال و محمح

إ اٍ

ال

ٍضد د د

لح.

يقد د د ل

ٍضد

ا

يدد د د ال

د د د صا

الحمح ف ال ق ح ا ()7 /7ا الم ت ن ال مدن.

تحاما يد القدٍ
( )2دمن اليد تطدل ا ً
اه يد د ا ددحخ ْح د د ً تح ددْ ددذو الد ن ددن د د ج َمد د َ ْ د َدح د د م ممد د د د ٍ د د ً مد د
ْحمددح ال خ د ٍنا ٍحم د اه ت د ل إم د يد د ي د الت د د م اٍي د
ي د ٍ ا ل دف
مقتض الت نا ْ يد ي

ينمنا (.)113 /5

ال ضددنا

د ال دح ن التد

مقتض تقح ي دٍ ا ندٍ ليد
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 -3االت ع تٍ ا تحاعا

()1

قدحم

فد

دحن اه ٍ يد له ا

د

ْ ال ا ذل لق له ت ل  د َُّْ َد
ْ ات ف ل
ٍف
سَ
آمج د ا تجقَد ِّدح جم ا َ د ْ َ َد َدح َن الدسد َده َ ٍَ جي د لَ َها َاتسقجد ا الدسددهَا إَ س الدسددهَ َيد َدم ت
الددذ َ َ
َيدَ د ْ )2(ن د ْ د الم م د إ م د ددح ح ا تتقددحم ا تت ود د ا
ق د ا ْ ح د ا ْ ض د م ف د ْمددٍ م د ا ْ ف د ا د ض د م الدسدده ا
ددٍ حددلا اتق د ا الدسدده  ف د د
ٍي د له  ل د ف ددها فٍ م د تقض د

ْم ٍ ا اٍ وا فإ الدسه يم ت أل ال ا يد
مم .

يد ه

فأ

()3

الحح ث الي ن
ا أ

ْ ال

ٍض

ححث ف

ألحح ئ ً م

ذا الدح

فقح ٍ ن ي ي ئ ن (ٍ -)4ض اه ي -
()1

مق

د

ال حيددنا د

إم ا

األمٍ المححث الذن ل

ٍفت

ْمد اٍ مخ ل د ل دحن ٍيد
لْ

ٍيد

يد ه ال ح ن الت

ال ددٍي  .نددٍ الت ٍ د ْ لدوٍو د

ال ٍ .

دت ا

ْ

لدي د نا يددم ْ ال حيددنا أل
ال دددن المخ ل ددن ُّ

د مم د ا تض د و الددحل

حاٍ ال ت

أف ل

خد

د ته فد ل

اه ا

اه  « مد

ئد د ا تددحي م د غ ددٍ

ا ٍضد اه يد

ا ()13 /1ا د

لد

(ال ٍ د )ا

( )2الحوٍاْا آ ن (2ا.)1
()3
()4

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)219 /26

د

ْيدم د

ي ئ ددن ددْ ْ د
لددح

األح ا

ال وددٍ ا ف ددْ ْح د

ددٍ ال ددح ل ي ددح اه د يثمد ا مد
ددْ ت د

ددٍ ا ْفقدده يد م الميدددم

ددأ ي ددح اه .ت و د ال د  ف د الي د ن الث ددن ددح

يد ئه إل ددها ْ ثددٍ

ٍ ا ددن لدحددح ث ي دده ٍ .ن ي د ْ 2210ح ح ددثا

ت ف ْ ف المح ن .نٍ األين لد ٍ د ا (.)240 /3

-592-

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
سمات أهل الحديث والسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْححث ف ْمٍ
ف ح

ذا م ل ُ ف ه ف

(االين ) ممد

مٍح ح

 -4ا

تم د

ت دد ٍ

()2

ل تد

الي د ن ف د

لحح ث ح اٍ ن ٍ ا نا

()3

م

ودح فد ال تد ا ْ اليد ن ال

دددحٍ تحدددْ ح د د ف م د د ا ْ
تح ه.

ٍح »

()1

الحح ث ْ م اختدٍع

ْن

دن المط دٍا

مد ددت ْح م م د د ا ف د د ( ٍح ) ط د د

تم د

تم

د لقٍآ ح ن د ً تددن ا ت ي د اًٍا

د الحح ث ٍ ا دنا

ال د د ا ْف ل ددها ٍ ا ت د د ا ض د د ط ا تحٍ ددٍ ْل ن د د ا
الحددح ث ح اٍ ددنا

د

ْح ا الٍ ا ا

ٍط ا ْ

 -5احتود و

م ٍفددن حق قددن الٍ ا ددنا

()4
()5

اه ا د

ددح حها ()959 /2ا تد د

دح و ٍ ف ل دح مٍح ح )ا ٍ الحح ثا (.)2550
نٍ الو مت ال ح حا المخت ٍا (

ْ

نٍ ٍي ئ ال و محمح

الي ن الوم ينا لمحمح

نٍ يد

حاٍ ال ت

إ اٍ

إ اٍ

الحح ث الم يٍا لم دط

ال ط نا

محمح

تمد د

ددٍ ط ا ْ اي د ا ْح م د ا

المٍ ْ م ت دل

ددح ي د ٍي د

(ْ )1خٍو دده ال خد د ٍنا فد د

()3

دد د

.

()4

ليد ن ال ددح حن يد ام فد األح د ْ ال ق ئددحا ف د ددٍ

حو ددن الحددح ث إذا

()2

د

قد ْ د ا

إحٍ ُ

نا ل

االم د ال د ف ا
(ال دددح)ا د د

(إذا ا ددطدح ا يدد د

ح ح ال خ ٍن)ا ( .)959 /2

الحمح فد ال ق دح ا ()8 /7ا
الحمحا (.)8 /1

ندٍ مخت دٍ يق دح

يمد اٍ اٍ دنا يد وح م دذ ٍ الوم دد ا (ص )9ا

الط ن األ ل ا . 2005

ال ُ

()5

لإلم د

يثم

ا

فت ال

دم القٍ د المطد د ا ْ د ي دح

اه ْحح األئمن األٍ ن ي ح ْ د اليد نا ال ده يد ن ال د ف ن فدنا لدح فد غد ( ديدط )
حم م

ٍو م ٍ

إل م ن

ا

ي ت ا اٍ حاح مٍت ا

ف الق ٍ  .نٍ األين لد ٍ د ا (.)26 /6
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ْحمدددح

()1

ٍ -حم م د د اه ت د د ل

الحح ث
دد

ح ح فأيدم

ْ د د ح ددن

د لٍْنا يدد

م ْ

()3

« ْ ددت ْيد د د

ه حت ْذ

قد د

ٍحم دده اه ت د د ل

لح ددح ث م د د ا فد ددإذا و د د م

إل ه.» ....
إ دد

()2

فد د ح د د اه 

القد د

ت د ع اليد نا فمد خددٍ ي د ضد ا حخد يد دده مددًٍ ٍود

ال فنا الحح ث ق ٍْ ي حوا فق
له ل

ف وٍو االم ْ ح ال وٍا

حي

الٍو

الي ن م ف

دذو األح ح دثا

م

ْحح القٍآ .

( )4

دحي َ مد خ لَ ده إَ ٍيد
نمده دَدها
 -6ل ُ ل إَمد جم نَد أَخدذ
ج
الدةه ا ف َْيد ال َ
ُ أَح الها َْ الدها َْف لده لدذل ف د َْ ُّدح السد ُ
ج
()5
لدي دسنا ْحٍ د يد د إت ي د ا ْ ثددٍ م د ا ألَ د د ا لق ل ده
جحة د ُّ
َ
س
ت د د ل  جد د ْ إَ ْ ج ْ ددتج تج َحُّد د َ الدس ددهَ فَد د تسَ ج َ
َ
ج ْح د د ْ ج ج الد ددهج َ َ ْ د ْدٍ لَ ج د د ْ
ْ
َ
س
س
س
جذجد َ ج ْ َالدسددهج َغ جد ٍ ٍََحد جد ْ َْط جد ا الددهَ َ س
الٍ جيد َ فَدَإ ْ تَ َ لد ْ ا فَدَإ س الدددهَ
( )1د

ْحمددح محمددح د ح د ا ْ د ي ددح اها ال د

األئمن األٍ ن ْ ده م مٍ ا

ْ د و الد يدٍخُا

ال د د ا ي د فٍ ف د ي د ده ْي د اٍ

()2
()3

ددٍ إل د ال فددن ال

لد ٍ د ا (.)203 /1
نٍ م

د

ال م د

ال ٍ ن ال و نا لمحمح
د ث ددْا الت م د

المحقلا ْحح األئمن األٍ ن ي ح ْ

()4

ايددح التحددح ث م د ف د

()5

نٍ ٍي ئ ال و محمح

)52ا حاٍ ال ت

وم

لدح

إم د المددذ

دحاحا ف دأ م د يدد طدد

دٍ م ددن المح ددن ....نٍ األيددن

ا ( .)8 /1الم ت ن ال مدن.

د ل ما ال د ف ا ْ د ح ددن إم د الح ددنا ال ق دده الموت ددح

نٍ األين لد ٍ د ا (.)36 /8
نددٍ

ال د ائد

الح د د ا ْحددح

ال دم نا ٍ ْا ل
إ اٍ

الي ن.

ْ ده م ْ د م فد ٍُ .لدح

م ددطدح الحددح ثا لمحمددح وم د
.

الحمح ف ال ق ح ا (.)8 /7
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ج َح ُّ اْل َف ٍَ َ 
تٍغ ف ث ا ها ف متثد ا م ْ

ي ا

()1

ْن

ٍل

ذ

د محمدح  ل د إ

دت تط د

الدةده يدد مد الد ح ا دٍ
ل

ا ْن ح

الدةده 

الدةده

ف ل م طد ت م محةت

ْين م األ ة ا الدةه غ ٍ لم ْط يها اتة ت
إ وا محةته إ ا
الح اآلخٍ ا الط ين ت
الٍي ا  ج ْ
ح ها ٍح ه ف ة
إتة ع ة
َْ
الٍ جيد د َ ْ ن د د ل د د ْط د د ا الدة دده  تة د د ع ْ امد دٍوا
َط جد د ا الدس ددهَ َ س
تة د ع ي دةته ا تددحام ح دده ا ت د م
الٍي د
اوت د
ا ددها ْط د ا ة
ْثٍو.

فقح
َل َمد
ْح

()2

ٍ ن ي الٍي  ْ ه
َح جح ج ْ َحتسد َ ج د َ َد اوج تََ َد ً
« َ ج ْ َم ج ْ َ
دْ َد َده »( ٍ )3ن ي دده  ْ دده د « د م ْحددح حتد ْ د
َو ْئد ج
()4
إل ه م الحو لحو ال ُ ْوم »

 -7الددحخ

ف د الددح

ددده ف د ددحخد
َ د د

د دده امتثد د ً لق ل دده ت د د ل
َ فسنًْ )5(ن ْ الذ آم ا م

دددها

مد

ل تد

ف د الددح
سَ
اليد دْدَ
آم ج د د ا ْاح جخدجد د ا َفد د
ِّ
َُّْ َد د ال ددذ َ َ
ْ ال ت ا ق ح ا إل الدةه  فد

( )1آ يم اٍ ا آ ت ا ( 32ا.)31
()2

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)207 /3

(ْ )3خٍو دده ال د د نا فد د

ت دده ( األٍ د د

(ْ )4خٍودده ال خ د ٍن فد

ددح حها ()14 /1ا تد

ح ح.

الحح ث ()15ا حاٍ ا

( )5ال قٍ ا آ ن (.)208

ال

ددن)ا (ص )41ا د د
( اال م د )ا د

ي دده ح ددح ث حيد د
(ح د

الٍيد

)ا ٍ د

ث ٍ ا ال م من – ٍ ْا الط ن الث لثن ا  1407د . 1987
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ما احخدد ا فد االيدن

دده غ دٍوا اف دد ا د مد ْمددٍ

تو ئددنا ْ اخت د ٍا ل م د

ح

الحددح حا ت د

ددها خدذ ا االيدن ومدتدها

تخدطد ا

دده االيددن مد ْ د ا فددٍ عا ْح د
ل ددن ال د

مددثنا تددٍ ال د د

الخمددٍا ْخددذ الٍ د ا ف د ال د ....ا ح د فن ا يد د
ايتَ َ د جدم ا
ومددت دمددن الميدددم ا مد د الدةدده ت د ل ْ َ 
د ً َ تَ َسٍجد ا )1(ا احددذٍ ا الت د ع ا خددتن ا م د د

حددح االيددن
َ َحْ د َ الدسد َده َو َم
 َ  تَ د َ جي ا فَتَ ْ َ ددج ا َ تَد ْذ َ َ ٍَ جح ج د ْ ْ )2(ن د ت ا د  فد
()3
د »
حوددن الد حاع « تٍو د ا ددحن د اٍ ضددٍ ضد ٍ د
تت ا طٍل ال ط

ف الت ٍل فد الدح ا ْ فد الخدن

الت د عا

د لد د ُا يد ة ل د الم د فت الم د لحا
ف ذو ي ئده الت
ال دخص يد الحددل ال حا دنا ددٍل د الوم يددنا مد حددحث مد ْ د
ال ت

الذ

ق

 -8حتٍم د
طٍ قت

ت ٍ ا اختد ا م

دح مد ود مت

ا اح اا فتم ْ ححت ا يدةط الدةه يد
اليددد

ال د لحا قتددح

دا

األيد ا األيد ا األح .

دٍ

ال د ْا حٍفد ا دحل اا
األيحام.

تددح

( )4

ددح ا ددٍ

ْ

( )1آ يم اٍ ا آ ن (.)103
( )2األ

ا آ ن (.)46

(ْ )3خٍودده ال خ د ٍن ف د
()4

الحح ث (.)121

ددح حها ()56 /1ا ت د

(ال د د )ا د

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)235 /2
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 -9الومددت د

ف د د وم د د

ال

دد

د ص ف د الميددألن ال احددح ا ٍح المت د ه إل د المح د
ال

د د ص ال د ددٍي ن فد د المي ددألن ال اح ددح ا د ددٍح

د ا إل الحل
المت ه إل المح حت
()1
َ
َ
سَ
فد الميددألن ا إت يد ً لق لدده ت د ل  ج د َ الددذن َْ ْ د َ َ َيدَ ْ د َ اْل تَد َ م ْ ددهج
آ َ ْ جم ْح َ َم ْ ج س ْج ُّ اْل َ تَ َ َْ َ
جخ جٍ جمتَ َ َ َ ْ فَأَ سم السَذ َ َف جدج َ َ ْ َ ْ
ََ
َ َ َ
َ
َ
س س
فََتسَ ج َ َم تَ َ َهَ م ْ هج ا ْ ت َ َم اْل تَْن َا ْ ت َ َم تَْأ َ ده َ َم َ ْ دَ ج تَْأ َ دَهج إَ الدهج
سَ
َ ََ
آمس َ َه ج َم ْ َي ْ َدح ٍَِّ َد َ َمد َ سدذ س جٍ إَ س ْج لجد
الٍاي جخ َ ف اْل ْد َقج لج َ َ
َ
()2
ْاألَْل َ َ 

 -10الومدت د
د

الت د

ت ف دً د

()3

يدد اه  األخددذ أليد

الت د يد د اه  األخددذ ألي د

أل د

ال ٍع ح فدن د ألمٍ لت د يدد اه ا األخدذ أليد

ْ الم حددن ف د مختد د

د

ددٍ

أل

ْ

دص

الم دٍ ينا

الح د ا فقددح ْمددٍْ ل م د ا الي د

فد

طد د ال ددٍ لا الت د ح لتيد د ٍا اتخ د ذ ال ددحح ف د م او ددن ال ددح ا د د
ت د د ل  فَد دَإ َذا ج َ
ضد د َ
ضد د َ َْ ال س د َدن ج فَ ْ تَ َ د جدٍ ا َفد د ْاألٍَْ َ َا ْ تَ جد د ا َمد د ْ فَ ْ
الدسد َده  )4(د ت د ل  ج د َ السد َدذن َو َ د َ لَ ج د ْ األ ٍَْ َ َذلجد ً فَ ْم ج د ا َفد
()1

نٍ مخت ٍ يق ح ْ

()3

ددحل ايتم د ح القد د

( )2آ يم اٍ ا آ ن (.)7
الح

د

الي ن الوم ينا لمحمح

إ اٍ

يد د اه  ف د ايددتون

الم د لح حفددت المض د ٍ م د ْم د ٍ

اآلخٍ ا نٍ ال ٍ الم يٍ ل ت

( )4الوم نا آ ن (.)10

الت ح حا (.)189 /1
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()1
دخٍ ل د د األٍ
َم َ َ َ َد د ْ ن إ الدةدده  د د ال ددذن ي د ة
و د ي دن ل ن دن لنيتقٍاٍ يد ا تم ح تضطٍ ا م و

ذلةد د د ل د د ا

ف

ف

دل الطدٍلا ةدأ الم د فتا ْ دْ
فوٍ ف ال تا
ة
م الو ا ة
ال ٍ عا ْخٍ الثم ٍا في ٍ ا ف و ا ا ْ ط ٍ ٍْو ئ ح دث

ئت ا حث ي الم ي

ت ي ٍ الدةه ا

التو ٍاْ األٍ الا

()2

ئ ي

الي

د د ت د د ل  َ تَد د َ س جح ا فَد دَإ س َخ ْ د د ٍَ الد د س َاح التس ْقد د َ ()4( )3ا ْن تد د ح ا
ا اتخدذ ا التقد احا لم د ح ا فدإ خ دٍ
أليم ال د لحن التد تد

ال د اح اتق د م الم د ْا ْخد د ا ل د
ْ و تده يدد

مد ال دٍائ

د ْ د ال ق د

ا اوت د

و ت م ال ق ا ْحٍ ت ال

ْيم د ل ا ددأحام م د

مد حٍمتدده يدد ا فددإ ف دددت ذلد

لٍض الٍحمن االل ن.

( )1المد ا آ ن (.)15
()2

ند ددٍ الت ي د د ٍ الم د ددٍا ل د ددن ال ح د د د ا ()22 /29ا حاٍ ال د ددٍ الم

الط ن الث ن ا  1418د

( )3مددأخ ذ م د ال

ددنا

د

الخ د ن الخ د

ا ها نٍ الم و ال ي طا ال اٍ

م دط

ال و ٍ()1052 /2ا حاٍ ال ٍ حاٍ الحي .

( )4ال قٍ ا آ ن (.)197
()5

ا تق د

د ددٍ – حم د ددلا
ْ ام دٍو اوت د

د ْحمدح ال د ْ د ح مدح ي دح القد حٍ د محمدح

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)208 /2
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ْ فَتَ َ س ْ َيدَ الدس َه إَ س الدسهَ ج َح ُّ اْل جمتَ َ ِّ دَ َ )1(ا
ت ل  فََإ َذا َي َ ْم َ
« الم م الق خ ٍ ْح إل اه م
فقح ٍ ن ي ٍي اه  ْ ه
فد

المد م الضد

ت ود ا ا ْ د
حٍ اه م

ت ل

م ف ا فإ ل ت تح يم ال ط
()3

الخ

الٍو م

ذو األم ٍا

ف

َ ج ا ج َي ٍَجي َ َف
 إَس ج ْ ج ا جي ٍَجي
يد الين -ا م
ط يت

د خ دٍا احدٍص يدد مد

د م فددن تق د ل د ْ د ف دددْ د

 -11الومت
وم

ٍ

()4

ْه

()3

ال ٍ .

ٍ

طد ت

إ

 -يد

َ
الين  إس ج ْ
لََ َخ َ َ َ .)5(
م األ م -

ف ا

الم حٍ الي لا (.)146 /1

ا

ت ٍ

ا

حٍ

لم حٍت

ْ ا

الخ ٍا مي ٍيت

(القددحٍ)ا د

( ف د األمددٍ د لق

إل

م

ف

تددٍ

المقد ح ٍ ه )ا ٍ د الحدح ث ()2664ا حاٍ إح د م التدٍاث

م ٍ و ْ ف اْ مح

( )4الٍو م ف الد ن األم

ت ف

فأ

الط ي ْا يم القٍ ْا المٍاح ْ

ددح حها ()2052 /4ا ت د

ا يددت ن د ه ت د

ت ت حد

الح

ددذاا ل د

د

الي ن الحح ث

وه -يد م الين -

( )1آ يم اٍ آ نا (.)159
(ْ )2خٍودده ميددد ف د

».

()2

ددذا

ي حو األ م المٍيد
اْل َخ ْ ٍ َ
اْ َ َ ْح جي َ َ ٍََغ ً َ ٍََ ً َ َ ج ا
َ
َف اْل َخ ْ ٍ َ
اْ ْ ن إ المذ ٍ
َ

التقٍ إل ا ْ إل ف

ايتحق ا االو ن إل

ال ود

د ا ايدت

د ها

ا نٍ الت ٍ ْ لدوٍو

طن ت دل القد

( )5األ ما آ نا (.)90
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تح د اْ َ َ ح جي َ ٍََغ ً َ ٍََ ً َ ج ا لَ خ َ َ َ ْ ن
ا ل
يق ا
ف ٍحمت فضد ا خ ف م يذا

متذلد .

()1

حي

ٍغ ن

مت اض

ت ل ف م ٍ الث م يد ي ئٍ ي حو الم م
 تَتَ َو فَ
()2
ط َم ً َ َم سم ٍََ ْ َ ج ْ ج َقج َ .
ض َو َت َ ْح جي َ ٍَس ج ْ َخ ْ ف ً َ َ
جوج ج ج ْ َي ْ اْل َم َ
 -12الومدت د الٍحمدن( )3ال ددح (  )4د ت د ل  فَ َمد ٍَ ْح َمددن َمد َ الدسد َده
دْ فَنظ د َغدَ د نَ اْل َقْد د َ ْ َ ُّ َ
َ
دْ لَ ج د ْ َ لَ د ْ ج ْ د َ
لَ ْ د َ
ض د ا م د ْ َح ْ ل د َ فَ د ْي ج َي د ْ ج ْ
اي ددتَ ْ َ ٍْ لَ جد د ْ َ د د َ ٍْج ْ َفد د ْاأل َْم د َدٍ  )5(خ طد د الدة دده  دده ا ْن
َ ْ
ف ٍحم د ددن مد د د اه  ت ف ق د دده لد د د ا لدمد د د م ا و دد د د الدة د دده  لد د دة
دد
الم مد ددنا ٍف ددل الم ددٍا لط د د الد ددن ال ددن ا فد د إٍ د د ح
يددذٍ ف م د ح د

مد

فد غد

ح م ددن الٍئ ي ددنا ْخ ددنل ال د د ا

الم د م
()1

ف د م د منت ا د

ت دل

ْحددحا

( )3الٍحمن

ددذا ال ددذن د د ْ د د
س َ سَ
 جم َح سمددح ٍَ جي د ج الددده َالددذ َ َم َددهج

ْمٍ

ح ح الق

إٍاح إ
د

تحمددها

الخ ٍا نٍ الت ٍ ْا لدوٍو

ا (.)146 /1

دح ال د ا دن ه ضد قها ( ال دح ح ) القد ن ال د

ين القحٍ ا نٍ الم و ال ي ط ال اٍ

الق حٍ د محمح ال و ٍا()476 /1ا حاٍ الحي ا لد ٍ.

( )5آ يم اٍ ا آ ن (.)159
()6

يد دده

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (123 /17ا.)122

( )2اليوح ا آ نا (.)16
()4

()6

ددذا إن د ٍ ليددم الق د ح ا

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)139 /4
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َ
ام َيدَ د د اْل ج س د د ٍَ جٍ َح َم د د جم َ ْ د د َ ج ْ ()1ا ْن ْ ْ د ددح
َْ د د سح ج
ل د ددح ال دند ددن ال د ددن ن يد د د م د د وحد ددح د ددٍ لدةد دده ا
مت د د
محمد ددح 

لٍ ن الٍحمن يد

د

ا ت

« مث د الم د م

ضا

ض

ف د ت د اح

()2

فقح ٍ ن ي ٍيد

اه  ْ ده

مث د

الويددح إذا

ت دط

ت دٍاحم

م ه يض تحاي له ي ئٍ الويح لي ٍ الحم ».

 -13األم ددن ال دم ددن ف ألم ددن
ال دم ددن ي ددح
تٍ ال

ددن ال د د ا ٍ حددها م د من د ٍ األم ددن

األم ددن ف د ال ق د ا ال ددح ي د الت

صا تحٍ ا فإذا قد ا يد مخد ل

فددن أخددذ

م دده م د

()3

افددل مد د ددذ

ددٍا د د

الحق د ئلا

ل د قدد ا نمده ت ةمد ًا

إل ددها ددحي

م د ي د اوا ا مد د

ٍح وا ا
قدد
نمده دددها فدإ د حقد ً ْ ةدٍ وا ا د د طنً ة
ٍح ا ال ط د ا د ذل د لددحل الق د طتا ال ٍ د
ف دده ف ددها د د ا الحددل ة
( )4
الي طت.
م من ٍ األم ن ال دم ن ي ح
ذٍ

ْ

م ل

حمد
ة

ْ

م يدد ا ْ د ٍو د

د

حتم ا

ال ن م

لدحدل إذا ت دة ل د ا

( )1ال تحا آ نا (.)29
()2

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)206 /26

(ْ )3خٍوه ميد ف
()4

ح حها ()1999 /4ا ت

ت ضح

الم م

ت ط

يق ح ْ

الي ن الوم ينا لمحمح

( ال ٍ ال دن اآلحا )ا د

)ا ٍ الحح ث ( .) 2586

نددٍ ٍي د ئ ال د و محمددح د إ د اٍ

إ اٍ

الحمددح ف د ال ق ددح ا ()11 /7ا
الحمحا (.)12 /1
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قضد

تد

إ

مد

يد ن

دمد ا مد ْ د ْحددٍص ال د ُ يدد
()1

ال ن إل ئدها ْ ح م ي ته إل غ ٍ ئده.
 -14ال يددط ن د ت د ل  َ َ د َذلَ َ َو َ ْد َ د ج ْ ْج سم دنً َ َيددط ً )2( ف ل يددط ن
م ْين م تم ه ْ اليد ن الحدح ثا ف مد ْ ْمدن االيدن يدط
األمد د التد د تو د د ح إلد د ال دد د ()3الضد د ٍا األم د د التد د تم د د إل د د

دد

الت ٍ ط

()4

الي ن الحدح ث ف د مت يدط

الم د ا ف ذل ْ

األمن الم تحين الت ا حٍفْ ي ال ٍاط الميتق ا تتود
الي ن الحح ث ف

ت األم ٍ ي ام فد

اليد ا ْ األخنلا ْ غ ٍ ذل .
()1

نددٍ ٍي د ئ ال د و محمددح د إ د اٍ

يق ح ْ

الي ن الوم ينا لمحمح

( )2ال قٍ ا آ ن (.)143

إ اٍ

()5

د

د

فدٍل

يط ن ْ

ال ق دح ا ْ األح د ا ْ

الحمددح ف د ال ق ددح ا ()11 /7ا
الحمحا (.)12 /1

نددٍ مخت ددٍ

ا ٍْتَ ع ف ال د م مود َ َ الح ِّدح ف ده د ُّ مٍتََدت جمتَ د
()3
أل ه ح ْاٍتَ َت ي جح جح ح الثس َم ومت ال َ ْد َغنَما نٍ المخ صا أل د الحيد يدد د
د يد حوا ()41 /2ا د ( تد اليددن )ا
إيددم ي ال حد ن الد د ن األ حليد الم ددٍ
حاٍ إح م التٍاث ال ٍ

( )4االفٍاط التو
ف د تو د

ال ق د

()5

م ده ا دتَق ل ال د م ال د لَ

ٍ ْ  1417د  1996ا الط ن األ ل .

ي الحح ق ده الت ٍ طا ال ٍل

الحددح م د و د

ال د ح ال م د

الي ن الوم ينا لمحمح

د م ي د الحي د

ٍ ْ  1419د . 1998

نددٍ ٍي د ئ ال د و محمددح د إ د اٍ

يق ح ْ

الت ددٍ ط يددت م ف د تو د

التق د ٍا نددٍ ال د د ْا أل د ال ق د م ْ د

)49ا حاٍ ال ٍ م يين الٍي لن

االفٍاط الت ٍ ط ْ االفٍاط يت م

إ اٍ

الحمددح ف د ال ق ددح ا ()12 /7ا
الحمحا (.)13 /1
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 -15يح ا ختن

ْ د مد ْ د

ا يتق ح ف ليد

ف ْ

الددح ا

د ته ْف ل دده اح ددحا د ل
ف القحٍ اححا

ل

لح

ال

ايددح ا يتق د ح فق د ل
فدد اال مد د

ذا ف

ف

ختد

ف د ْيددم م اه 

ت ٍ دده ميد د ئده اح ددحا
.

األ

()1

 -16ت د د ددٍ الخ د د د د م ْ فد د د د ال د د ددح ا مو د د ددن ْ د د د د الخ د د د د م ْ أل
الخ

م ْ محي لد ٍ ن ال ت نا مود ن لدت

ف ا ت

ٍ لد ُا الت د

ٍ يد ا ف

مد اآلخدٍ ا ذٍ دن لدقد

حٍ

ومت دمت

ات ع ال

الحٍص يد

يد الحلا ا الدن ْيد

ا ي

يدد اه 

حح الميدم ا ل ِّ مد ا

ال د اع ال ٍ دن د

ل دم د ْ

َُّْ َ د
َ د جدم ا

لدده ت د ل
ا وتم د ع ٍحمددنا ْ ال ٍ ددن يددذا ا( )2م د ف د
س
سَ
آمجد ا اتسقجد ا الدسددهَ َحد س
ايتَ
ل تجقَ تَد َده َ تَ جمد تج س َإ ََْ ْ ددتج ْ جم ْيدددَ جم َ َ ْ
الددذ َ َ
()3
َ َحْ َ الدس َه َو َم ً َ تَ َسٍج ا
ٍي اه  « يدمد ا يدٍ ا
ح ٍ ن ي ا ي ُ ( ْ )4ه
َ د

ت يٍ ا ثد د د د د د دنث مد دٍاْ اذا غضد د د د د د ْ ف ي د د د ْ اذا ْغضد د ْ ف ي د د د ْ
()1
()2

نٍ الم
نٍ الم

حٍ الي قن.
حٍ الي قن.

( )3آ يم اٍ ا اآل ت
()4

م نا

ي ح اه
أف

ف ال ح ح

آخٍ يمٍوا في

(102ا .)103

ي ُ

حم ي ٍ ال

ي ح المطد

ا فن ٍي

غ ٍ م  1660حح ث ا
الط ئ ا ت ف

القٍ

ال

م ا ْ ال ُ ح ٍ األمنا لح

اه ٍ 

ي ه األح ح ث ال ح حنا له

ح مت يد الوم

ا

 .نٍ األين لد ٍ د ا (.)95 /4

-603-

ٍو ف

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
سمات أهل الحديث والسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مٍت »

()1

د ددح د د

ال ل.
-17

()2

ْحد ددح ال دم د د م إ د د

الخ د د م ْ فإ د د ت د د

ت د د ٍث

القد د د

د ددح

ي د د الت

د د ا التقد د ددح األيم د د ا ف د د ْ يد ددت ال د د ُ يدم د د ًا

الح ددلا

تحٍود د

ال د د ُ

ٍْح

لخن

وت حات ا

ح اًٍا ْ ثٍ لدم ذ ٍ التم ي ًا

ضدد

أ

مد د الٍود د ع إل ددها األخ ددذ ددها
م خل .

()3

 -18إ س الدةده َ ي َ َدم ج مد ت دٍ ضد
ٍ
د يح ا
ح م يد غ ٍ

مد يدم ع

ج د مد د

ضد ا ْ د الحدح ث اليد ن
َْحدحا مد الميددم

إَ م ددن الحو ددن يد ددها مث د د َو ْح ددح ود د َح اه ا ت ددذ
َ
َ
ختمه لد .
وحح يم ٍي لتها

الٍي د د

إَ

دح

ا

ددٍ الم دٍو َإذا د د دده مطمئ د َال م د ا لق لدده ت د ل
َْ د الي د ن
َ
َح إَ م َ َه إَ س م ْج ْ َدٍو َ ْد ده م ْ َ
َ سَ َ
ط َمدئ َ َْال َمد َ َ لَ د ْ َمد ْ
َْ
َ َ جج ج
َ م ْ َ َ ٍَ لده م ْ َ ْ َ
ض د د َمد د َ الدسد د َده َ لَ جد د ْ َي د د َذا َي َن د د ((4
َ د َدٍَ َد د ْل ج ْ ٍَ َ د د ْدح ًاٍ فَ َ دَد د ْ َ ْ َغ َ
التد د
ِّ ذ ا لد د مد د ئٍ الدذ
ٍِّ َْححا م الميدم
(ْ )1خٍودده االم د ْحمددح ف د مي د حوا ( )365 /1ا د
()2
()3

ال ق ف

ت ه(

نٍ مخت ٍ يق ح ْ

اال م )ا (.)309 /6

نٍ مخت ٍ يق ح ْ

( )4ال ح ا آ ن (.)106

الي ن الوم ينا لمحمح

الي ن الوم ينا لمحمح
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( مي د ح ي ددح اه د ال د ُ) ْخٍودده
إ اٍ

إ اٍ
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الحمحا(.)14 /1
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ح ال ددٍ ف دَإ َ
ل يل قص اال م ا م لد يدتح ذ ده أل س اه  د
َ ْ َ جٍ َْ ْ ج ْ ٍَ َ َ َه َ َ ْ َ جٍ َم جح َ َذلَ َ لَ َم ْ َ َ جم َ َم ْ ج ْ َدٍ ْ
()1
إَثْ ًم َي َن ًم 
ح مد

 -19مح ددت

يد د مٍت

د د ل ٍا ا َم د

لوم ددت ال ددح ن – ٍض د ا اه يد د

ح م د يد دده
 إَ س الدسدهَ َ
َ لدس َده فَقَ َدح ا ْفتَ َدٍ

ْوم د -ا فأ د الي د ن
أل اه 

د

ٍ ْ ال ح ن ٍ -ضد اه ي ده -خ دٍ القدٍ
د ددذل ٍي د د له ا د د ت د د ل  لَقَد د ْدح ٍ َ
ض د د َ الدسد ددهج َي د د ْ اْل جم د د ْ َم َ َ إَ ْذ
َ
َ ()2
ََ
َ
سَ
ج َ َ ج َ د َ تَ ْحد َ س
دْ ال د َدو ٍَ  ا د ت د ل َ الددذ َ َو د جم ا م د ْ َ ْ ددح ْ
اغ َ ْدٍ لََد َََال ْخ َا ََد
( )3د
دح ال دح نا د ت د ل َ قج لجد َ ٍَس َد ْ
َ َ ظ َس َ
َ
سَ
َ َ
آمج د ا ٍَس َ د إَس د َ
الددذ َ َي د َقج َ ْال َم د َ ََ تَ ْو َ د ْ ف د جدج َ د غددن لدددذ َ َ
ٍََحد  )4(فقددح ٍ ن يد ال د  ْ دده د « َ تَ جيدُّ ا ْ ددح
ٍَجم
دل َم ْثد َ ْجحدح َذ د مد ْ َْحٍ َ مد سح ْ َ َ
ََ
سَ
َح َح ج ْ َْ ْ َ َ
ج ًَ َ َ ج َ
فَ َالذ ي ََحو لَ ْ َْ س ْ َ
َحدح ْ
()5
َ َ َ َ َهج »
( )1ال ي م آ نا (.)48
( )2ال تحا آ ن ( .)18

( )3الح ٍا آ ن (.)10
( )4الح ٍا آ ن (.)10
(ْ )5خٍودده ميددد فد
(تحٍ ي

ددح حها ()1967 /4ا تد

ال ح ن ٍض اه ي

(فضد ال ددح ن ٍضد اه يد )ا د

)ا ٍ الحح ث ( )2540ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ .
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م د الح ددٍ ا ضددط اٍ ا التخ د ط الت د

 -20يددنمت

الحح ث ْ ثٍ ال ُ ٍض ً ق ًا طمأ نا ا م ًا ْ ح
ا ضط اٍ ا التخ ط الت

 -21محسن ض

لد قص د

ٍ ن ي ٍي
ض ».
خ

ذو

الخ

ا ُّ
تٍح

ل

يددح ضد

()2

الد

اه  ْ ه د

ئص ْ

يد

الم

ل ي د ن إل د غ ددٍ ا

ذل د

()1

نٍ مخت ٍ يق ح ْ

الي ن قحٍ مخ ل ته.
(ْ )2خٍودده ال خ د ٍنا ف د

()3

ْوم د  -ف د ل ا

الي ن الوم ينا لمحمح

ددح حها ()182 /1ا ت د

إ اٍ

(ْدا

الي ن الوم ينا لمحمح

إ اٍ

ت ددح ي د

الحمحا (.)15 /1

المي د وح)ا د

ث ٍ.

دد

المخ ل د ْا ل د

جقَد ُّدٍ م د ف د ذل د م د ا د

-606-

دح ضده

د د م ا ا د د إ مد د و

ت ف الميوح غ ٍو)ا ٍ الحح ث ( )467ا حاٍ ا

نٍ مخت ٍ يق ح ْ

د ا

يد غ ٍ ا تد

ال د لحٍ -ضد اه يد

من.

ف مد

ل د

فقح قت م ده الندد ال د ا ال دح ا ا اٍت د

دد

األ

دح

ي الح ٍ

إَ فد الدةدده ا فقددح

الحح ث الي ن الت تم ا

الت ط ق د اليدد

ا وم يت

ا ت

« المد م لدمد م

لد د ُ م د د ذلد د ْ ْ د د اليد د ن م

ْم آح ح

()3

ض

ا

الخ ٍاْا ح د ا يد ال ٍ ْ.
الم

.

() 1

فأ د الي د ن

(د

الحمحا (.)17 /1

ت د
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ث إ م ي ح ْ د اليد ن الحدح ث مد مخ ل د ْ ْخطد م ف دح غ دٍ ْ ثدٍ

مم ي ح ا م ي ح غ ٍ م فض

ْ مده ْتمه.

يد

()1

م

الي ن الحح ث

ف حْ

المطلب الثالث :فضل وشرف أهل الحديث والسنة.
ددٍ ال دد مد

ددٍ الم دد ا

دده ا فدمد د

ددذا ت ددٍ ال د لم

اه ْ ف لدده تقٍ اٍتددها فددإ ال د د

الم د د

ْ د ا ٍي د

ف دل

مد ال دٍ ْينمددها مد ال د ْين د ا ددح ح يدد ذلد ْح ح ددث

دد

اه  مد د ح ددن

آث ٍا ْ ا لد دم م ٍ -حم

القد دٍآ

ْح ددح ال دمد د م

فَ ْ تَ ج ا

أل اه ت د د ل

()3

اه ت ل .

دد ل دد ْ

قد د

د يددم

أ دددها

()2

ح ددن ح ددح ث ٍيد د

َ َ مد د آتَد د ج ج س
الٍ جيد د ج فَ جخد د جذ وج َ َمد د َ َد د ج ْ َي ْ ددهج

فضل وشرف أهل الحديث والسنة مرده األمور اآلتية
 ْ -1الحح ث إم م ال 
د ت د ل  َ د ْ َ َد ْدح جي ج د س ْجَ د ُ ََإ َمد َم َ ْ  ْ )4(ددح
ُّ
ٍي اه ا ل م ٍ ا تي
ْحل ال ُ ْ
ل د َدٍَ ْ ا ف ددذا ْ ددٍ ددٍ لَ جد د ْ ا إذ د د

()1
()2

نٍ خ

نٍ الم

ئص ْ

ف يد

( )3الح ٍا آ ن (.)7

الحح ثا لمحمح مح
الحح ثا ل د

( )4االيٍام آ ن (.)71
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الح

الحددح ث د

إل ه م ل ُ

ٍيد د ج اه  فد د الح د د ال ددح
ْ

حا( ص .) 2629

ال ح ح (.)9/1
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د ٍي د َ َ
اه « 
إَ َم د َم ج ْ ا فقددح ٍ ن ي د ا ْ د َ َم ْي د ج ح(  )1د
َج
إ س َْ ْ لَ الس َ
ُ َ َ ْ َ اْل َق َ َم َدن َْ ْ ثَ جدٍج ْ َيدَد س َ دن ً »ا( )2فد دذا الخ دٍ
حل د د يد د د ْ ْ ل د د الس د د ُ ٍي د د اه  د د الق مد ددن د د ْ د ددح
ددذو األ سم ددن د د

الح ددح ثا إذ لد د ُ مد د

الحح ث.

ْ ث ددٍ

ددن ً يد دده ا إ ْ د د

ف ددذو ال ددٍ أل د الحددح ثا فقددح ْت د س اه  متدده يد د

حا

يد

نت

 ف مو لي

 ْ -2د الحددح ث الي د ن
تي د ُّح

القض د ما د

تَْ د د َ ُّ ج جود د و َ تَ ْيد د َ ُّح

()1

ي ح اه

م نا م الي ق

األم ا

ل

مي ح

حٍ ي .

ل ثددٍ ذ ددٍ

()3

ضددن و د
د
الم ْ ة
ج
و د وج ْ د ال ددحع األ د اما د ت د ل 
سَ
ايد د َ سح ْ
ج جود د و فَأَ سمد د ال ددذ َ ْ
ْ ج جود د ج ج ْ َْ َ َد ْدٍتج ْ

غ فد

إل االين ا ْ

د ح د

ف د الددح ا ي ددح ف د

ال دذل ا ْ د ي دح الدٍحم

م و ٍ قٍام القٍآ

ح ف ال د  دْ مد

من

دح

ا مد ْ د

خ ح ٍيد

ال فدنا ثد دح المح دن فد خنفدن يثمد

َ دْ َ
َ ْ د َدح

اه 
ٍضد

اه ي مد ا فتد ف ف د  .نددٍ األيددن لد ٍ دد ا ()137 /4ا حاٍ ال دد لدمن د ا الط ددن

الخ مين ي ٍ ْ ٍ  /م

(ْ )2خٍو دده ال قد د ا فد د
ال

()3

د الثد

2002

ت دده ( د د

اال مد د )ا يد د ا د د ميد د ح ا ()212 /2ا د د

فد ذ ددٍ آثد ٍ )ا ٍ د الحدح ث( )1461ا حاٍ ال تد

األ ل ا 1410
نٍ التذ ٍ

ٍ ْ

ال دم دن

دٍ ْا الط ددن

الحح ث ح نن اآلث ٍا محمح ْحمح ح ته األل ا (.)1/1
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إَ مد َ ج ْ فَد جذ ج ا اْل َدذا َ َمد ج ْ دتج ْ تَ ْ جد جدٍ َ ََْ سمد السد َدذ َ ا ْ َض ْ
سدْ ج جود ج ج ْ
()1
فََ ٍَ ْح َم َْ الدس َه ج ْ َف خ لَ جح َ 
ْ ح الحح ث خد م الٍي  ف الت د
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طل

فقددح ٍ ن ي د ي ددح اه د ي د ُ 


د

م

أت
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يد

()3

ٍي

ق

ح

خٍ يد

اه م

()2

فقددح ٍ ن يد د ٍي د

ح غٍ د ً م د ددحْ فط د

د

م نا

حم ي ٍ ال

أف

ا

دم

لد ٍ د ما د

يدد

اه ٍ 

د ْ د ط لد

ٍ ف حوٍ ال

()4

نٍ

د ٍي د

د ي دح المطدد

ال

ددذا الددح

اه فم د ال ٍ د ما

ي ه األح ح ث ال ح حنا
الط ئ ا تد ف

دم القٍ د ا ْ د الحيد

ْحدح ال دٍ الم دٍ ا ا د يد ال د 

يد

 ل

ٍ ها

لد الخنفدن دح مقتد يثمد

ل فن حاٍ خنفته إل ْ

الم

ال د ُ إيدنم

تده ي ح الٍحم

ٍ ْ ح

د ا لده فد

ْم دٍ المد م ا

د ٍوا ْحدح ال دو

دح خح ودنا لدح م دنا

اد يد

 يد ن 35

ال حاحنا ()64 /1ا ٍ الحح ث (.)52
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ح

مدو المٍاحن غ دن ف م امٍ

ٍ  .نٍ األين لد ٍ د ا (294 /4ا .)295
الحح ث لدخط

ددحْ غٍ د د ًا

ددم ا ْ د ال د ُ ح ددٍ األمددنا لددح

ٍو ف آخٍ يمٍوا في

ا ط ا م ْ ٍ الخط م ال دم م لقضد ما ْ

ٍ 17مض

()4

«إ

القٍ د ال

اٍح خد ئ »

غ ٍ م  1660حح ث ا نٍ األين لد ٍ د ا (.)95 /4

اٍ دت الخد د م ال اٍ د حا

د ْ

« الد

ال ُ.

اه  ْ دده د

ا فن ٍي

يددم ْ يد د

الذ

ال ٍ م

ي ددح اه د ي د ُ د ي ددح المطدد

ال ح ح
د

ا

(106ا .)107

مت يد  الوم
()3

ْح ح ث

الحح ث

( )1آ يم اٍ ا اآل ت

اه  فق

خد

ٍ

ْ ح

ٍي

()2

د

د ْد
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د

الددذ

الي ن

حد

الذ

ي د ت مد

ٍ

 -5ض ٍ و و ْ

دم

ددحنا

نا

األح ح ث ال

الحح ث لحي م ال

د ال د ُ »( )1فأ د الحددح ث
دم

ل

لد ُ.

ذل .

فق ددح ٍ ن يد د ٍيد د اه  ْ دده َد د َ « ض ددٍ اه امد د ٍْ ي ددمت مقد د لت
د
ْفقده م دها ثدنث
د ا فٍ ح م فقه إل م
حن
في
يد د

دد

ميددد إخددنص ال د د ه  م

وم يت ا فإ الحي تح ط م

ٍائ .

()2

ددحن ْئمددن الميدددم ا ل د

ام ًٍَْ) حتم م و و
سٍ اهج ْ
له َ ( ض َ
د د م د د ْل يد دده اهج  ال ضد ددٍا
الوجــــه األولْ :
الٍ لا خد ص الد .

د د الحي د د ا

ضددٍ الو ددنا

د م د ْ ددده اه  إلد
الوجــه الثــانيْ :
ضد َدًٍ
م د ض د ٍت ا د ت د ل  فَ َ َ د ج ج اهج َ د سدٍ َذلَ د َ اْل َ د ْ َ َ لَقس د ج ْ َ ْ
د ةدٍ ذل د ال د ال د ُا آم د مم د
َ جيد جدٍ اًٍ ْ )3(ن حفددت الدةدده  ي د
(ْ )1خٍودده ميددد ف د

ددح حها د ددن « ددحْ االيددن غٍ د يد د ح م د ددحْ غٍ د فطد د

لد ٍ م »ا ()467 /1ا ت
ٍ الحح ث (.)389

د

( اال مد )ا د

(ْ )2خٍو دده التٍم ددذنا فد د يد د ها ()34 /5ا د د
()2658ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ .

( )3اال ي ا آ ن (.)11
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ضٍ ف ال و وا يٍ اٍ ف القد

خ ف ا م ها ْيط

ا لطد
()1

ٍض الدةده

م ْثٍ ال من.
ال ق م ف و
ا ال ضٍ ال
ضد َدٍَ الس َ د َ ْ )2(ن إذا ٍْ ددت يٍفددْ
َد َ ت د ل  تَ ْ د َدٍ ج َفد ج جود َ َ ْ َ ْ
آث د د ٍ ال مدددن التد ددٍ اليد ددٍ ٍ ف د د و د د ا الت د د تدددتتأل د د ل ٍ الحي د د
.

ال

ْ -6

()3

الحح ث د ْ د اليُّدسن يدد التحق دل

الح د د د ألٍ اح د د د ْفئ د ددحت
حٍ د ت

يد ت ا

دم

ال د د د ٍ أل

حد ل د إ

د د د ٍ اف حات

د ح ا ْ د ال

ْف د ل

دا ف د

يد د د حات ا
ْح د ال ا

اليسن ح ث حاٍْا فد ف إت ي ال
تح ٍ د مت ُّ
األ فَ
َ سَ
َ
آمج د ْا ج ْخد َدٍجو ج ْ َم د ْ النُّدج َم د َْ إَلَ د
م د َ ْ لدده ت د ل  اهج َ ل د ُّ الددذ َ َ
()5
َح َ ْ َ د وج َ َو َ ْد َ د لَددهج ج د ًاٍ
الُّ د ج ٍَ 
َ ْ لَد َده ت د ل َ َ َْ م د َ د َ َم ْ تًد فَأ ْ
َ ْم َ َ َه َف الس َ
ُ )6(ف ف ْ اٍ ال حا ن المح ن ال د تقد ا
َ
َ َ َ ََ
ت ل
 جد جٍج ْ َ ْيد َ َد ْ َ َْ ْ دح ْ َ أَ ْ َمد ْ َقج لجد َ ٍَس َد َْتْمد ْ
لََ ج ٍََ .)7(
()1

نٍ الت ي ٍ الم ٍ ل ن ال ح د ا (.)290 /29

()3

نٍ الت ي ٍ الم ٍا ل ن ال ح د ا (.)126 /30

( )2المط
()4

ا آ ن (.)24

نٍ التذ ٍ

ٍ ْ

( )5ال قٍ ا آ ن ( .)257
( )6األ

الحح ث ح نن اآلث ٍا محمح ْحمح ح ته األل ا (.)5/1

ا آ ن (.)122

( )7التحٍ ا آ ن (.)8
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 -7ا تي

الحدح ث م د (ال دح ن) أل د فد الحق قدن ا طدنع

ْ

يد د د و ئ د د ْ ْح د د ا ال د د  م د د ح ْ ض د د يه ف د د ال د د حاْ
ال حاْ د .

 -8د د

ال ٍ

()1

الح ددح ث ْ

ْ ددح

م ت وا فأئمدن الحدح ث و د اه  غدذام

الحح ثا

ت تها حٍايته ٍ ا تها ٍ

اه  د د الي د د نا
()2

مثد

يدي دددن آخٍ د د الٍيد د

ق

تٍ ا ا تحاع لإلت ع

فإذا و س الد

لحٍو ْ ال د ْحل ْ ل ا لذا

اه ت ل يد
دد

اليد

اه  فد

اه 

ت

م

ت

()1

نٍ خ

()3

نٍ الم حٍ الي ل.

َ
س
َ َ ْ د ْدٍ لَ ج د ْ جذجد َ ج ْ َالدددهج
ئص ْ

ٍ ال ق ا ح ن
مدددنا ف د د

ح ا غح ا لديم ع

تحٍ دده لديد د ن ْ ث ددٍ د د
م الت

ٍ -حمن

إ م د د ينم د د ْ المح د د

()3

ه

ْخن دده ْف لددها ْ امدٍوا يد ها ددذا حددل مددأخ ذ
َ
س
س
ل  ج ْ إَ ْ ج ْ تج ْ تجحُّ َ الدهَ فَ تسَ ج َ ج ْح َ ْ ج ج الدهج
َغ جد ٍ ٍَحد جد ْ ْ َ
الٍ جيد َ فَدَإ ْ تَ َ لسد ْ ا فَدَإ س
َط جد ا الدسددهَ َ س
َ

الحح ثا لمح

نٍ الم حٍ الي ل.

الي ق

دٍام

م ٍ الذن خذ ي ه ال د تمي ه لي ن.

ْحد ددح ال دم د د مٍ -حم د د اه ت د د ل

مت ددن ح د

()2

ت و اذا ْ

م لت دده إ مد د تقد د ُ إت ي ددها ف دمد د د د
 -ود

لدذت

د د ددت اه يدد د ي د د حو د د

إ يد الحح ث يد ٍو
المد د م

حن

 ف ددذل غ ددن

الح

ْ
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الدسهَ ج َح ُّ اْل َف ٍَ َ 
َ
س
ض ا َي ْ هج(.)2
ََإ ْح َي ٍَض َ الدهج َي ْ ج ْ َ ٍَ ج
د د المح ددحث د دٍف ْ د د اي ددمه مقٍ د د ً يد د ٍيد د اه ا
-9
ض ج الدس َه ج ْ تَ َه َم ْ َ َ د جم 
ذ ٍو مت نً ذ ٍوا
ت ل َ ذلَ َ فَ ْ
()3
دذا إخ د ٍ م ده  د ن
االم ال ن (ٍ)4حمه اه ت ل
()1

ذ ٍ اه ف

الذ

ددذا ال دد د ح ن دده يحال ددن

ي ددٍ خد د م د ال ددح

حمد ه

ال ح

ت ه فق

د ددها ا اه ت د د ل

حمد دده

ذا ت ٍ ح حالن ح مد ه ف

ال ُ ٍ

سَ
َ الذ َ اتسَ ج ج ْ

د

ف ددل ل دده فد د

ي دده التحٍ د

ضٍ

ي ٍا ....

دد

فددن ض د تا

ئ ً م يد الحح ثا فإ الحح ث إ م د إخ د ٍ دأ
ْ غٍ

ئ ً م ه.

ٍ

ثا فق د
األ د اٍ
د لد
د اٍ ت ددت ْ تج َحد ةدح َ
()6
ايم اي ال  ف يطٍ احح.

()5

ْ

ْجح د ُّ ْ

وتمددت

( )1آ يم اٍ ا آ نا (32ا.)31
( )2الت نا آ نا (.)100
( )3الحح حا آ نا (.)21
()4

مح

د

حد

الح

د

دٍ

د مدٍن د حيد الح امد الحد اٍ ا ال د نا ال د ف ا ْ د

ينمن ل قه الحدح ثا م لدحو

ي ته .ت د ف حم لا ْ

()5
()6

ف تده فد

د ا (مد

نٍ خ

ئص ْ

الحح ثا لمح

نٍ الم حٍ الي ل(.)47

دٍ حد اٍ ا يد ٍ ن) ال د

م ط نا له م ل ْ ث ٍ م د ٍ د

ن ي ح المٍيد  .نٍ األين لد ٍ د ا (.)149 /8
الح

ْ
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ال ٍ ي ح الممد ْ

 -10ح

د ه ا ايدتق مت

ذلد ال مد

سَ
س
ايددتَقَ جم ا تَتََ د س ج
يدد ْمدٍوا د ت د ل  إَ س الددذ َ َد لج ا ٍَُّ َ د الدددهج ثجد س ْ
س
َ سَ
َ
َ
َ
َ
َيدَ د د ْ ْ اْل َمنئ َ د دنج َْ تَ َخ د د فج ا َ تَ ْح َ ج د د ا ََْ ْ د د جدٍ ا ْل َوس د ددن الت د د ج ْ د ددتج ْ
تج َي جح َ .)1(

 -11مضد د د ي ن الحيد د د ْا ٍف د ددن ال د ددحٍو ْ فمد د د ْيد د د

مضد د د ي ن

الحي ْا ٍف ن الدحٍو ْ د اال مد ا فأ د اليد ن الحدح ث ْ دح
إ م د د ً ل ددذل فأيمد د ل

ال د د ُ يق ددح ًا ْ د د ا
د ٍ ف ده إ
ٍ ا حٍو ت تٍفت ت د جيدد اً حا ده ْحدحا
يد ه م ال ق دح اال مد ا( )2ا د ح لدذل
يد مث م
م
له  « م حي إل

ح

له م األوٍ مثد ْود ٍ مد ت ده

قص ذل م ْو ٍ
ذا د
ح

م

نٍ خ

( ٍ )3او ميد ف

ئص ْ

الح

ح حها ()2060 /4ا ت

الحح ث (.)2674

ال ٍ م

د اه يد ي ح محمح يد آله

ح ه يد .

الحح ثا لمح

()3

الحح ث الي ن م ال ض

يححوا اه ٍي له ْيد ا

( )1ف دْا آ ن (.)30
()2

ئ»

ث ٍا فت

تضد د ي

مضد د ي ن

ْ

حا (ص .)47

(ال د )ا

-614-

( م ي ي ن حي ن)..ا ٍ

العدد األول

المجلة العلمية لعلوم الشريعة
سمات أهل الحديث والسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاتمة

ح حمح اه ت د ل ْ ً ْخد اًٍ فقدح ت

الت

ددْ فد ختد

ْ اآلت ن

دذا ال حدث إلد ال تد ئ

ْ ً ال ت ئ

ود

 ْ -1د الحددح ث الي د ن د ْ د الحددل الددذ
.

ْ -2

الحدح ث اليد ن د ْخدص ال د ُ ٍيد

ه ات ي ً له ف ال حاْ الم منْ اليد
ط .

 ْ -3ددح
مد

الح

 -4أل

الحددح ث د ْحددل ال د ُ ٍيد

ددٍ ا تي د

ف اآلخٍ .

الحح ث الي ن خ

ي د

الحح ث الي ن
م الخد

ثانياً التوصيات :
خدص ال حث ف
 -1و

إت ع م

اه  ْ ثدٍ ا تدحام

ف ا يتق ح ند اًٍ

اه ْ 

إل دده م د ل د ُ ل ددٍ ا ف د إم د م

األ ام ال حع.

ْ -5

إت د ي

إل

ئص يم ْ تم
اليد

م القٍ

الح .

ال حث إل م د
ْ

الحح ث الي ن.
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 -2ض ددٍ ٍ ا ت ددحام ي ددد
ل طد

ال د د لح فد د

د ٍ م ددٍ ن ي د االيددن ال ددح ح ال ق د ا ل ق د ال د ُ

يد ه حٍ ا يد الحخ
 -3و

د د ْم ٍ د د ا ل ٍضد د ٍ د د ا

يد الميددم

ف ه ات ع ت ل مه.

ت د الح ضدٍ م ٍفدن يدم ْ ْ د الحدح ث

فد

الي د ن الت د ْ د ٍ ال حددث إل د ف د ث د ال حددث حت د ت ددح د

األي

القح .

اه ال حن إل ي ام الي
ح ه م ا تح

ا

ح ه إل
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المصادر والمراجع
 .1القٍآ ال ٍ ٍ ا ن ح ص ي ي .
 .2اال د ن ف د تم د ال ددح ن ا

د حوددٍ ال يددقن

ٍ ْ ا ط1ا  1412د.

 .3ا ت

ٍ أل

الحح ث ا لمحمح يمٍ

 .4األيددن ا لخ ددٍ الددح
. 2002

 .5التد ددذ ٍ

ا حاٍ الو دد ا

م .

ال ٍ دد ا حاٍ ال دد لدمن د ا ددٍ ْ ا ط 15ا

د دٍ ْ د د الحد ددح ث ح ند ددن اآلث د د ٍ ا لمحمد ددح ْحمد ددح د ددح تن

األل .

 .6الت ٍ ْ ا لدوٍو

ا حاٍ ال ت

ال ٍ ا ٍ ْ.

 .7الت ي ٍ الم ٍ ا ل ن ال ح د ا حاٍ ال ٍ الم

ٍ ا حم دل ا ط 2ا

 1418د.

 .8الود مت ال دح ح المخت ددٍ ا لإلمد ال خد ٍن ا حاٍ ا د

ث دٍ ا ددٍ ْ

ا ط 3ا  1407د.

 .9الو مت ال ح ح ا لإلم ميد ا حاٍ إح م التٍاث ال ٍ ا ٍ ْ .

 .10الو مت ال ح ح لدي

المي ح ا ل

 .11الو د مت ال ددح ح ي د

التٍمددذن ا لإلم د التٍمددذن ا حاٍ إح د م الت دٍاث

ال ٍ ا ٍ ْ.

 .12الحددح ث م ددطدحه الي د ل محمددح مٍ د
الت د

التحٍ

ا

ل

ا . 2004
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 .13خ د ئص ْ د الحددح ث الي د ن ا لمحمددح مح د
ا

الو ن اط1ا . 2005

 .14ح اٍي د ْ ف د يد د

الق دٍآ ا لمحمددح ددٍ إيددم ي

. 1999

إ اٍ

ٍ .15ي ئ ال و محمح
 .17ددٍ األٍ د
ال ث م .

ال

 .18د ددٍ ْ د ددح
ال

ي ح اه

.19

اال م

 .20يد د د

الح د ددح ث الم ي د ددٍ ا لم د ددط

 1410د.

ا حاٍ الم د ٍ ا ط2ا

محمح الم دح.

ددٍ ال ق ددن ف د م ددطدح الحددح ث ا

الحد ددح ث ا أل د د

ن.

ْد

الحمح ف ال ق ح .

 ٍ .16ال ق ح الطح ن ا لخ لح
ددن ا

الددح

ددح ا حاٍ

د

د ددٍ ال د ددحاحن ا حاٍ إح د د م الي د د ن

ا لإلم ال ق ا حاٍ ال ت

ال دم ن ا دٍ ْ ا ا ط1ا

يم د د اٍ اٍ د ددن ا يد د د وح م د ددذ ٍ

الوم د د ا حاٍ م ت ددن حمد د ح لد ددٍ الت ددت ا ل ددت ا ل د د ا ط1ا

. 2005
 .21ال

ددن د لقٍآ ال ددٍ ف د ال ددح ال د ن ال ددٍ

الح ط .

 .22م ُ المذا

األح

ا لحيد

ط1ا  1419د.
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 .23ايد ددح التحد ددح ث م د د ف د د
الق يم ا حاٍ ال ت

 .24ال د ْ ا أل
 .25لي

 .26لي

م د ددطدح الحد ددح ث ا لمحمد ددح وم د د
.

ال دم ن ا ٍ ْ ا ل

ال ق م ال ن ا م يين الٍي لن ا ٍ ْ ا  1419د.

ال ٍ ا

المححث

. 2000

م ن ٍ ا حاٍ

ا لمحمح خد

 .27م حددث ف د يد د
 .28مخت ٍ يق ح ْ

حٍ ا ٍ ْ ا ط. 1

ينمن ا الم

الق دٍآ ا لم د ع القط د

ا . 2007

ا م ت ددن الم د ٍ ا ط 3ا

الي ن الوم ين ا لمحمح

 .29الم و ال ي ط ا ال اٍ

م ط

 .32م

ف يد

الحح ث ا ل د

ال ٍ ن ال و ن ا لمحمح

 .33يط ن ْ

إ اٍ

الحمح .

م م ه ا حاٍ الحي .

 .30م و الم طدح ْ الحح ث ن ا لمحم ح الطح
 .31الم

الد ددح

وم

الي ن الوم ين ا لي ٍ
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ام مه.

ال ح ذ .

ح .

ي ح الٍحم الح ال .

