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أسئلة إبراهَه ــ علَى السالو ــ ألبَى ًقٌمى يف الكرآن الكرٍه
دراسة حتلَلَة
Prophet Ibrahim’s Questions to his Father and his
People
In the Noble Quran

إعداد:
د .حمند أدٍب حمند شكٌر حمنٌد امرٍر
األتساذذ ادلاذرؾ بكلية العلوـ كاآلداب ّتذمعة جدة  -فرع الكذمل

أسئلة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه في القرآن الكريم ،دراسة تحليلية ،د .محمد أديب محمد شكور محمود امرير

املستدلص
كثَتا مذ ضلاذج إىل
يع ٌد السؤاؿ من األتسذليب ادلهمة يف عملية احلوار كاإلقنذع باكل عذـ ،ك ن
السؤاؿ من أجل الدعوة إىل اهلل تعذىل ،كالدفذع عن عقيدتنذ كمبذدئ ديننذ احلنيف.
ٍّ
فن ُّ
كقد حبذ اهلل تعذىل تسيدنذ إبراىيم عليو السبلـ احلكمة كاحلجة الداحضة ،كاألتسلوب العذيل يف
احلوار ،ككذف للسؤاؿ حضور كاضح كمؤثر جدًّا.
حذج إبراىيم عليو السبلـ
كجذء البحث إليضذح ادلعذين اليت ؽلكن أف ٗترج إليهذ األتسئلة اليت ٌ
ُّذ أبذه كقومو ،كتأثَتىذ عليهم يف كل موقف من ادلواقف؛ لنفيد منهذ بطرح األتسئلة أثنذء احلوارات أك
زلذكالت اإلقنذع للغَت.
كاتبعت يف ذلك ادلنهج االتساقرائي الاحليلي الوصفي جلميع أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ ألبيو
مقس نمذ اآليذت اليت جذءت فيهذ تلك األتسئلة على شكل مبذحث ،كل مبحث يامل
كقوموٍّ ،
األتسئلة اليت جذءت يف تسورة من تسور القرآف الكرًن ،كاتساخرجت اذلدايذت اليت يرشد إليهذ كل
تسؤاؿ من ىذه األتسئلة.
كمن أىم الناذئج:
ؼلرج السؤاؿ إىل أكثر من معٌت يف آف كاحد ،كتانوع طريقة السؤاؿ من شخص آلخر كمن
كقت آلخر ،السؤاؿ ليس فقط لبلتسافهذـ ،فقد يكوف للاقريع كالاوبيخ كالاقرير .... ،كقد ػلذؼ
السذئل مجلة أك كلمة من السؤاؿ لداللة معينة ،كأحيذنذ تًتؾ هنذية السؤاؿ مفاوحة ليًتؾ للمسؤكؿ
اتساناذج النهذية.
كمن الاوصيذت :دراتسة مذ تبقى من أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ ،كأتسئلاو مع رب العزة،
كدراتسة أتسئلة األنبيذء عليهم السبلـ إمذ باكل منفرد أك باكل عذـ ،كاإلفذدة من فن السؤاؿ يف
القرآف الكرًن يف مهذرات االتصذؿ كالاواصل.
كاحلمد هلل رب العذدلُت ،كصلوات ريب كتسبلمو على تسيد ادلرتسلُت.
الكلمات المفتاحية :فن السؤاؿ ،أتسئلة إبراىيم ،مهذرات االتصذؿ ،زلمد أديب ،حوار
إبراىيم.
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Abstract
Asking questions is regarded as one of the important methods in the process
of dialogue and persuasion in general, and often, we need the art of asking for
calling to Islam and defending our faith and the true principles of our religion.
Allah has bestowed Prophet Ibrahim with wisdom and conclusive argument, and
strong style of dialogue. This approach had a very clear and influential presence.
The research came to clarify the meanings that can come out of the
questions that Ibrahim had challenged his father and his people, and their impact
on them in every position; to let us know how to ask questions during dialogues or
attempts to persuade others.
In the research, the descriptive analytical method was applied to all the
questions of Ibrahim to his father and his people. Dividing the verses in which
these questions were presented in the form of subchapters. Each subchapter
includes the questions that came in a Surat from Surahs of the Noble Quran, and
extracting the guidance which every questions directs to.
The most important results are:
The process of asking could have more than one meaning at the same time,
and the method of asking varies from one person to another and from time to time,
the inquiry is not only for the question, it may be for scolding , reprimanding and
approving, .... The one who asks may delete a sentence or a word from the
question for a certain semantic purpose, and sometimes the ending of the question
is left open to let the one who has been asked to conclude the end.
Among the recommendations: To investigate the remaining questions of
Ibrahim peace be upon him, such as his questions with the Almighty Allah, to
study the questions of the prophets peace be upon them either individually or in
general, and to benefit from the art of asking in the Noble Quran in
communication skills.
Keywords: Art of the Question, Ibrahim’s Questions, Communication
Skills, Muhammad Adeeb, Ibrahim’s Dialogue.
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املكدمة
احلمد ً
بعده ،كبعد:
من ال نب ى
هلل ى
ي
كحده ،كالصبلةي كالس ي
بلـ على ٍ
يسخره خلدمة كاذبًو الكرًن ،كغلعلو من أىل
فمن فضل اهلل -تعذىل-على اإلنسذف ادلسلم أ ٍف
ى
تسوؿ -صلى اهلل عليو كتسلم-بقولو" :خَتييكم ىمن تعل ىم القرآ ىف كعل ىمو"(ُ) ،كمن
اخلَتية اليت ذكرىذ الر ي
ىنذ جذء اىامذمي بكاذب اهلل -تعذىل-كتفسَته كعلومو ،علٌٍت أكوف منهم.
كتااعب دراتسة ىذا الكاذب العظيم بذٕتذىذت ماعددة ،كطرؽ سلالفة ،فهو الكاذب الذم ال
غمذر جزئية معينة منو ،ليفيد منهذ كييفيد.
ينضب عطذؤه ،ككلٌّ ؼلوض ى
ي
ً
ً
ً
من األتسذليب ادلهمة ًّ
ُّ
جدا يف عملية الدعوة إىل اهلل –تعذىل ،-كاحملذكرة كاإلقنذع،
كيعد ُّ
السؤ ياؿ ى
ً
كمانوعةن ،كىي
ضلاذجهذ يف زمنًنذ ىذا؛ ألف
األفكذر الدخيلةى أصبحت كثَتنة ٍّ
من الفنوف اليت ي
ى
إذ إنو ى
فنحاذج إىل ٖتصينهم كزلذكرهتم؛ لنرد عنهم
رلامعنذ ،كشبذبنذ خذصة بكل أطيذفهم كإتذىذهتم،
تداىم ى
ي
كاذب اهلل -تعذىلً -
نعاقد بأهنذ أفكذر صحيحةه نذبعةه من ً
كتسنة رتسولو -
قنعهم ٔتذ ي
تلك األفكذر ،كني ى
ه
صلى اهلل عليو كتسلم.-
أهنَةُ املٌضٌع ًسببُ اختَاري:
حد ً
ً
الفنوف ادلهم ًة يف عملي ًة احلوا ًر ،كالا ُّ
ث ،كالاواصل اليت اتساعملهذ القرآف
من
ُ – ُّ
السؤ ياؿ ى
الكرًن بأشكذؿ و
سلالفة و
كطرؽ ماعدٍّدة.
ِ – الرغبةي يف االطبلع على ً
ً
اتساخداـ السؤ ًاؿ ،كأتسذليب توجيهو،
ببلغة القرآف الكرًن يف
اإلفذدة منهذ.
ذطع يف
منح اهللي –تعذىل -ى
تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-احلجةى الداحضةى ،كالربىذ ىف الس ى
ّ– ى
احملذجة ،كمن ىذه احلجج السؤاؿ.
أهداف البحح:
ُ – طلب ً
رضذء اهلل –تعذىل-كالدخوؿ يف أىل اخلَتية من ً
خبلؿ تعلُّم القرآف الكرًن
ي
كتعليمو.
أتسلوب ً
ً
السؤ ًاؿ.
ؼ على
ِ – ُّ
تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف اتساخداـ ُّ
الاعر ي
(ُ) أخرجو اإلمذـ البخذرم يف صحيحو ،كاذب فضذئل القرآف ،بذب خَتكم من تعلم القرآف كعلموُِٗ/ٔ ،
(َِٕٓ).
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ث عن جزئي وة مهمة من طر ً
ً
و
يقة تسيدنذ إبراىيم -
ادلكابة اإلتسبلمية
إرفذد
ببحث ياحد ي
ّ– ي
عليو السبلـ-يف احلوار.
السؤ ياؿ يف قص ًة إبراىيم -عليو السبلـ-أثنذء
ْ–
إيضذح ادلعذين اليت ؽلكن أ ٍف ؼلر ىج إليهذ ُّ
ي
توجيهو ألبيو كقومو.
ميوج البحح:
 اتبعت ادلنهج االتساقرائي الاحليلي الوصفي ،إذ تابعت األتسئلة اليت ألقذىذ إبراىيم علىأبيو كقومو يف القرآف الكرًن ،مث قمت باحليل ىذه األتسئلة كاتساخراج اذلدايذت منهذ.
طرٍكة العنل يف البحح:
ُ -مجعت اآليذت القرآنية اليت تضمنت أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو.
ِ – رتبت اآليذت يف كل تسورة جذءت ُّذ زلذكرة تسيدنذ إبراىيم –عليو السبلـ-على شكل
مبذحث ،كل مبحث يامل اآليذت اليت ذيكر فيهذ تسؤاؿ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو.
ً
السورًة كرق ًم اآلية
عزكت
ّ–
اآليذت إىل موضعهذ يف القرآف الكرًن ّتوار اآلية ،بذك ًر اتس ًم ُّ
ي
بُت معقوفاُت.
اعامدت على ً
كاب الافس ًَت كاللغة كالببلغة كغَتىذ يف ذكر معٌت السؤاؿ كمفهومو
ْ–
ي
كخركجو إىل معٌت آخر غَت االتسافهذـ.
ٓ – اتساخرجت اذلدايذت من السؤاؿ يف هنذية احلديث عنو.
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الدراسات السابكة:
مل أجد فيمذ بُت يدم من مراجع بعد البحث ،من أفرد احلديث عن أتسئلة إبراىيم عليو
السبلـ يف القرآف الكرًن ،كلكن ىنذؾ العديد من الدراتسذت اليت ٖتدثت عن تسَتة أبينذ إبراىيم عليو
السبلـ كأتسلوبو يف خطذبو ألبيو كقومو ،كتنوعت ىذه الدراتسذت على أشكذؿ ماعددة ،كقد اخًتت
منهذ مذ يأيت:
أولا – احلجذج يف خطذبذت النب إبراىيم عليو السبلـ ،إعداد الطذلبة :تسعدية لكحل ،كلية
اآلداب كاللغذت ،قسم األدب العريب ،جذمعة مولود معمرم ،تيزم كزك.
ٖتدث فيهذ عن العبلقة بُت اخلطذب القرآف كاخلطذب احلجذجي ،دلذ لو من دكر فعذؿ يف
إقنذع اآلخرين كالاأثَت يف ادلالقي على مساول تسلوكو أك على مساول معاقداتو كقنذعذتو.
مقدمذ لذلك مثذالن مذ جذء يف تسورة األنبيذء
كذكر خبلؿ دراتساو عملية االتسادراج بذلسؤاؿ ،ن
كمسادرجذ ذلم عن طريق السؤاؿ للوصوؿ إىل كحدانية اهلل تعذىل ،بارح مقاضب
زلذكرا أبذه كقومو،
ن
ن
بسيط ماوافق مع طريقة دراتساو كىدفو.
كىذا سلالف مع دراتسيت االتساقصذئية ألتسئلة تسيدنذ إبراىيم عليو السبلـ ألبيو كقومو يف كل
القرآف الكرًن ،كُّذا ٗتالف الدراتساذف اخابلفنذ كلينذ.
ثانياا – احلوار يف قصص إبراىيم عليو السبلـ يف القرآف الكرًن ،دركس كدالالت ،أ.د .زلمد
بن عبد الرمحن الاذيع ،كىو ْتث مقدـ دلؤ٘تر احلوار يف الفكر اإلتسبلمي ،كلية الاريعة كالدراتسذت
اإلتسبلمية ،جذمعة الاذرقة.
كذف من ضمن البحث حوار إبراىيم عليو السبلـ مع أبيو كمع قومو ،باكل مقاضب موجز
ماوافق مع ىدؼ البحث ،كمن ضمن األتسذليب اليت اتساعملهذ إبراىيم عليو السبلـ ،أتسلوب
السؤاؿ ،كمذ الفذئدة منو كأثره يف نفس ادلخذطب ،من غَت أف ياطرؽ خلركج السؤاؿ إىل معذف أخرل
غَت االتسافهذـ.
كٗتالف عن دراتسيت بأهنذ ضمن حديثو عن احلوار ،دكف أف ؼلوض يف غمذر األتسئلة كأنواعهذ
كىدايذهتذ.
ثالثاا – اإلقنذع يف قصة إبراىيم عليو السبلـ – مقذرنة تداكلية ،إعداد الطذلب :بوصبلح
فذيزة ،قسم اللغة العربية كآداُّذ ،كلية اآلداب كاللغذت كالفنوف ،جذمعة كىراف ،السذنيذ.
ٖتدث فيهذ عن بعض األتسئلة كاإلجذبة عنهذ باكل سلاصر ،مامذش مع غرضو يف كونو جزءنا
من عملية اإلقنذع.
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كىذا سلالف مع دراتسيت إذ ىو مل ياطرؽ إالٌ لبعض األتسئلة كأمثلة دلذ يريد ،كمل ياعقب كل
أتسئلة إبراىيم عليو السبلـ يف القرآف الكرًن ألبيو كقومو كمذ فعلت يف دراتسيت ،كاذلدايذت اليت
توصلت إليهذ.
خطة البحح:
تاامل على مقدمة كتساة مبذحث كخذ٘تة ،كىي على الاكل اآليت:
ادلقدمة :كتامل :أعلية البحث كتسبب اخايذره ،كأىداؼ البحث ،كمنهج البحث كخطة
البحث.
المبحث األول :مذىية السؤاؿ يف اللغة كاالصطبلح كالقرآف الكرًن ،كفوائده يف احلوار،
كياكوف من:
اصطبلحذ.
تعريف السؤاؿ لغة ك
ن
السؤاؿ يف القرآف الكرًن.
 فوائد السؤاؿ يف احلوار.
المبحث الثاني :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة األنعذـ.
المبحث الثالث :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة مرًن.
المبحث الرابع :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة األنبيذء.
المبحث الخامس :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الاعراء
المبحث السادس :أتسئلة إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الصذفذت.
الخاتمة :كتاضمن :الناذئج كالاوصيذت.
خذلصذ لوجهو الكرًن ،كأف يكاب فيو النفع.
كأتسأؿ اهلل –تعذىل-أف غلعل ىذا العمل ن
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املبحح األًل :ماهَة السؤال يف اللغة ًاالصطالح ًالكرآن الكرٍه ًفٌائدي يف احلٌار
أًالً -السُّؤالُ لغةً ًاصطالحًا:
السُّؤال لغة:
مأخوذه من و
كبعضهم
فعل ثبلثي ،جعلو بعضهم
كمسألةن ،ي
ن
مهموزا كىو :ىتسأى ىؿ يى ٍسأ يؿ يتسؤاالن ى
ً
مسوؿ ،على ً
خذؼ
كمسذلةن فهو
غَت مهمووز ،أم :معال
جعلو
ه
ذؿ يى ي
الوتسطً ،تس ى
كزف ى
سذؿ يتسواالن ى
ى
وؼ ،كعلذ لغاذف من لغذت العرب (ُ).
ذؼ سلذفةن فهو ىسل ه
ىؼل ي
(ّ)
(ِ)
كتسألايو ٍّ
ذلب
ذئل :الط ي
حقي أتسأليو :طلبايو منو ،كتسألايو ع ًن الايء اتساخربتيو عنو  ،كالس ي
حوؿ ادلعذين اآلتية:
كيدكر معٌت ىتسأى ىؿ ى
ي
كطلب منو معرفاىو ،كتسألىو عن كذا :حذتسبىو عليو
فنقوؿ :تسألىو عن كذا كبكذا :اتساخبىػىره عنو،
ى
ً
طلب معركفىو
طلب كفذءىه
كآخ ىذه بو ،كتسألىو الايء :طلبىو منو ،كتسألىو ى
ى
كإصلذزه ،كتسألىو :ى
الوعد :ى
يفعل (ْ).
كإحسذنىو ،كتسألىو بذهلل :ى
أقسم عليو أ ٍف ى
ً
االتساخبذر عن
ادلعرفة ،أك
طلب
كخبلصةي القوؿ يف ادلعٌت اللُّ ٍّ
للسؤ ًاؿ ىو :أف ُّ
غوم ُّ
ي
السؤ ىاؿ ي
شيء ،أك طلب و
ً
عطذء.
ي
السؤالُ اصطالحًا:
السؤ ياؿ :اتسادعذء و
يؤدم إىل
معرفة ،أك مذ ٍّ
يقوؿ الراغب يف كاذبو ادلفردات يف غريب القرآف ُّ " :ى
ي
يؤدم إىل ادلذؿ ،فذتسادعذء ً
ً
ادلعرفة ،كاتسادعذء و
اليد خليفةي لو
مذؿ ،أك مذ ٍّ
ادلعرفة جوابيو على اللٍّسذف ،ك ي
ي
ي
اليد ،كاللٍّسذ يف خليفةه ذلذ إمذ و
ادلذؿ جوابو على ً
ً
بذلكاذبة ،أك اإلشذرةً ،كاتسادعذء ً
بوعد ،أك برد.
ٌ
ي
ي
ً
عبذده
للمعرفة،
السؤ ياؿ يكوف
يصح أ ٍف يي ى
إ ٍف قيل :كيف ُّ
قذؿُّ :
كمعلوـ أف اهلل –تعذىل :-يى ٍسأ يىؿ ى
ه
ضلو :ﱡ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭐ ﱠ [ادلذئدة]ُُٔ :؟ قيل:
يف القوـ ،كتبكياهم ال لاعر ً
إ ٌف ذلك تس ىؤ هاؿ لاعر ً
ً
الغيوب ،فليس ىؼلر يج
عبل يـ
يف اهلل –تعذىل ،-فإنو ٌ
ي
ً
ً
ً
الس ىؤ ياؿ للمعرفة يكوف تذرنة لبلتساعبلـ ،كتذرنة للاٌبكيت ،كقولو –تعذىل-
عن كونًو تسؤاالن عن ادلعرفة ،ك ُّ
(ُ) ينظر :زلمد بن مكرـ بن منظور" ،لسذف العرب"( .طّ ،بَتكت ،دار صذدر) ُُُّٖ :كُّٗ.
(ِ) ينظر :ابن منظور" ،لسذف العرب" ُُ.ُّٗ/
(ّ) ادلبذرؾ بن زلمد اجلزرم ابن األثَت" ،النهذية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ .تقيق :طذىر الزاكم ،كزلمود
الطنذحي( ،بَتكت ،ادلكابة العلميةُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ِ.ِّٕ :
(ْ) ينظر :زلمد بن زلمد الزبيدم" ،تذج العركس من جواىر القذموس"( .بَتكت ،دار الفكر) ّٕٔٓ :كّٔٔ.
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ؼ الٍمسو ً
الس ىؤ ياؿ إذا كذف للاعر ً
يف تع ٌدل إىل ادلفعوؿ
كؿ ،ك ُّ
 :ﱡ ﭭ ﭮ ﭯﱠ [الاكوير ،]ٖ:ك ٍّ
لاعر ى ى ٍ ي
بذجلذر ،تقوؿ :تسألايو كذا ،كتسألاو عن كذا ،كبكذا ،كبعن أكثر ،ﱡ
الثذين تذرنة بنفسو ،كتذرة
ٍّ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﱠ [اإلتسراء ،]ٖٓ:ﱡ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱠ [الكهف ،]ّٖ:ﱡ ﭑ ﭒ ﭓﱠ

ﭐ[األنفذؿ ،]ُ:كقذؿ –تعذىل :-ﱡﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱠ[البقرة ،]ُٖٔ /كقذؿ:
[ادلعذرج ،]ُ:كإذا كذف السؤاؿ التسادعذء و
مذؿ فإنو ياع ٌدل بنفسو ،أك ٔتن ،ضلو :ﱡ ﯟ ﯠ ﯡ
ٌ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﱠ [األحزاب ،]ّٓ:ﱡ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱠ [ادلماحنة ،]َُ:كقذؿ :ﱡ ﯔ
ﭐ
ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﱠ [النسذء.)ُ( "]ِّ:
فصل القوؿ ،كتنذكؿ معٌت السؤاؿ
الرابط بُت ادلعٌت اللغوم كاالصطبلحي ىو أف ادلعٌت االصطبلحي ٌ
بطريقة مشولية كبيذف أكثر ،أمذ ادلعٌت اللغوم فقد اخاصر كأكجز القوؿ كأمجل.
ﱡﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ

ثاىًَا -السُّؤالُ يف الكرآنِ الكرٍهِ:
كرد السؤاؿ يف القرآف الكرًن على أنواع عديدة ،صلملهذ فيمذ يأيت (ِ):
و
صل بو
 – 5السؤال الستفهامي :كىو أف يي ى
سافهم عن شيء مل ياقدـ لو بو ه
علم حىت ىػل ى
(ّ)
ﲦ ﱠ
ﲧ
ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲡ
علم  .كمن أمثلاًو قوليو -تعذىل :-ﱡﭐ ﲞ ﲟ
ه
ﳆﳈ ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ
ﳇ
[البقرة ،]ُٖٗ:كقولو -تعذىل :-ﱡﭐ ﳄ ﳅ
ﭐ
[البقرة.]ُِٓ:
 – 1السؤال اإلنكاري :كىو مذ يين ىك ير على ادلخذطىب ادلساىػ ٍف ىه ىم عنو.
كمن أمثلاو يف القرآف الكرًن قولو -تعذىل " :-ﱡ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﱠ [الزخرؼ ،]ْٓ:كقولوﭐ :ﱡ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ [القلم]َْ:
ب على اإلقرا ًر كاالعًت ً
 – 1السؤال التقريري :كىو محل ادلخذطى ً
اؼ بأم ور قد اتساقر عنده.
(ُ) احلسُت بن زلمد الراغب األصفهذين" ،ادلفردات يف غريب القرآف" .صلقيق :صفواف الداكدم( ،دماق ،دار
الفكر ،بَتكت ،الدار الاذميةُُِْ ،ىػ) ّْٕ.ّْٖ-
(ِ) ينظر :كردة مصطفى كحيل" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن (دراتسة موضوعية)"( .رتسذلة مذجساَت يف
الافسَت كعلوـ القرآف ،اجلذمعة اإلتسبلمية يف غزة ،كلية أصوؿ الدين ،قسم الافسَت كعلوـ القرآفََُْ ،ىػ-
ََِٗـ).ِّ-ُْ ،
(ّ) زلمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية" ،الفوائد ادلاوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البيذف"( .القذىرة ،مكابة القرآف
عذبدينُْٗٗ ،ـ).ُُٔ ،
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كمن أمثلاو قولو -تعذىل:-
[العنكبوت ،]ُٔ:كقولو -تعذىل :-ﱡ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﱠ [الزمر.]ّٖ:
ً
قبيل اإلنكذ ًر ،إال أف األك ىؿ إنكذر و
العلمذء من ً
إبطذؿ
بعض
 – 1السؤال التوبيخي :جعلىو ي
ي
اإلثبذت قصري ًن،
إنكذر و
قصر ،ك ي
جدير أ ٍف يين ىفى ،فذلنفي ىنذ ه
توبيخ ،كادلعٌت :أف مذ بعده كاقع ه
كىذا ي
(ُ)
أيضذ"  .كمن أمثلاو قولو -تعذىل :-ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭐ
كييعبىػ ير عن ذلك بذلاقري ًع ن
ﱠ [البقرة ،]ُُِ:كقولو -تعذىل :-ﱡ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﱠ[الاكوير.]ٗ-ٖ:
ً
دؽ
اجلملة اإلناذئي ًة اليت ال
من
ػلامل معنذىذ ٍّ
الص ى
 – 1السؤال الطلبي :كىو جزء ى
ي
الكذب ،كىي نوعذف:
ك ى
مٍت ،كالًت ٍّجي. ... ،
أ – طلبيةه :كذألم ًر كالنه ًي كالا ٍّ
ادلدح ،كالذًـ. ... ،
ب – غَت الطلبية :كذلقس ًم ،ك ً
كمن األمثلة على ذلك قولو -تعذىل :-ﱡ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﲝﲟﲠ
ﲞ
ﱠ[البقرة ،]َُٖ:كقولو -تعذىل :-ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﱡﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﱠ

ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ [النسذء.]ُّٓ:

ثالجًا -فٌائد السؤال:
للسؤاؿ فوائد مجة نذكر منهذ مذ يأيت :
و
ازديذد عل وم :قذؿ اهلل -تعذىل :-ﭐ ﱡ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ُ–
اكاسذب معرفة ك ي
ي
(ِ)

[النحل.]ّْ:

كدفع ريبة:
ِ – إزالةي شك ،ي

ﭟ ﭠ ﱠﭐ

ﱡ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺

ﱠ [يونس.]ْٗ:

اتسااهذد على و
موقف كتعز هيز لو :قذؿ اهلل
ّ–
ه

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﱠ [اإلتسراء.]َُُ:

اإلجبلؿ :قذؿ اهلل -تعذىل:-
عظيم ك
ي
ْ – الا ي

-تعذىل:-ﭐﱡﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ

ﱡﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭐﱠ [الفرقذف.]ٓٗ:

وبيخ :قذؿ اهلل -تعذىل:-
بكيت كالا ي
ٓ – الا ي

ﱡﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

(ُ) ينظر :أمحد مطلوب" ،معجم ادلصطلحذت الببلغية كتطورىذ"( .بَتكت ،مكابة لبنذف.ُُٓ :)َََِ ،
(ِ) ينظر :كحيل" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن".ُُْ-ُُِ ،
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ [ادلؤمنوف.]ُُّ-ُُِ:

االعابذر :قذؿ اهلل -تعذىل:-
ذكَت ك
ي
ٔ – الا ي

ﱡﭐﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂  
  ﱠ [األعراؼ.]ُّٔ:

ٕ-الاحدٍّم :قذؿ جل كعز:
ٖ – تنبيوي ً
يقع يف اخلطأ :قذؿ تسبحذنو :ﱡﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
الغذفل كي ال ى
ﱡ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱠ [األنبيذء.]ّٔ:

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱠ [البقرة.]َُٖ:

ٗ – السخريىةي كالا ُّ
هك يم :قذؿ جل جبلليو :ﱡﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﱠ[القلم.]َْ:
ٌ

املبحح الجاىُ :أسئلة إبراهَه ــ علَى السالو ــ يف سٌرة األىعاو
اىيم -عليو السبلـ-قوةن يف احلً ً
جذج ،كآتذه حجةن داحضةن
أعطى اهلل -تبذرؾ كتعذىل-نبيوي إبر ى
تسذعده يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل ،فقذؿ –تعذىل :-ﱡﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱠ [األنعذـ:
ي
ً
السؤ ًاؿ ،كطريقةي طرحو ،كقد جذء يف
ات كثَتةه ،من أعلٍّهذ :مهذرةي ُّ
كمهذر ه
احملذكرةً فنو هف ى
ّٖ] ،كللمحذجة ك ى
مانوعةه ،منهذ مذ ىو على لسذف أبينذ إبراىيم عليو السبلـ ،فجذء أكذلذ يف
القرآف الكرًن أتسئلةه كثَتة ٍّ
تسورة األنعذـ ،كىي:
 – 1قال اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ ﭐ[األنعام]٤٫ :

يسميو
ابادأ إبراىيم -عليو السبلـ -ىذه احملذجة أك احلوار بطرح تسؤ واؿ على أبيو ،كىذا مذ ٍّ
بعضهم برباعة االتساهبلؿ(ُ)؛ ليجذب ادلقذبل إليو ،كغلعلىو يصغي إىل ً
البل ً
كبلمو ًّ
حق ،كالسيذؽ ىنذ
ي
ي
ً
ً
تصورات اجلذىلية يف األصنذـ،
ائعذ يف ىذه اآليذت ،فهو
يرتسم
نكر ُّ
ي
ن
ماهدا ر ن
ماهد الفطرة ،اليت تي ي
افة ً
خذكية ،خر ً
عقوؿ و
كتسانكرىذ ،ماه هد ينفض خرافةن عاعات يف و
تقليد اآلبذء حىت كإف كذنوا على
ي
ي
ً
و
نكر عبذد ىة مذ ال يسمع كال
خطأ كضبلؿ ،كىنذ ػلذكي إبراىيم -عليو السبلـ -الفطرىة السليمة اليت تي ي
يب داعينذ،
يبصر ،تنكر أ ٍف تكو ىف ىذه
ٗتلق ،كال ي
األصنذـ اليت يعبدكهنذ آذلةن ،فهي ال ي
ي
ترزؽ ،كال يٕت ي
(ُ) براعة االتساهبلؿ :كىو أف ياأنق ادلاكلم يف أكؿ كبلمو ،كيأيت بأعذب األلفذظ ،كأجزذلذ ،كأرقهذ ،كأتسلسهذ،
معٌت ،كأخبلىذ من احلاو ،كالركة كالاعقيد ،كالاقدًن
كأحسنهذ ،نظمذن كتسبكذن ،كأصحهذ مبٌت ،كأكضحهذ ن
كالاأخَت الػ يملبًس كالذم ال ينذتسب .ينظر :علي بن معصوـ ادلدين" ،أنوار الربيع يف أنواع البديع"ٖ .تقيق:
شذكر ىذدم شكر (طُ ،النجف ،مطبعة النعمذفُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ-ـ).ّْ :ُ ،
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اضح (ُ).
فهذا ىو الض ي
بلؿ ٍّ ي
البُت الو ي
موقف من مو ً
اقف إبراىيم مع
ذىر أف احملكي يف ىذه اآلية
ه
يقوؿ الطذىر ابن عذشور :كالظ ي
الا ً
بعد أ ٍف قذؿ
أبيو ،كىو موقف ًغلظة،
أظهر أبوه تصلُّبنذ يف ٍّ
رؾ ،كىو مذ كذف ى
ي
فياعُت أنو كذف عندمذ ى
ً
ادلوقف الذم خذطبو فيو بقولو:ﱡ ﭴ
أبوه:ﱡ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﱠ [مرًن ،]ْٔ :كىو غَتي
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ [مرًن.)ِ(]ِْ :
يد منو إجذبةن عليو ،فجذء بصيغة
ييلقي إبراىيم -عليو السبلـ -تسؤالىو على أبيو ،كىو ال ير ي
أكؿ
االتسافهذـ ىذه (أتاخذ) كىو اتسافهذـ إنكذرم كتوبيخي(ّ) ،كيبدك أنو
ماأخهر ،كليس ى
موقف ٍّ
ه
موقف يق يفو مع أبيو ،إ ٍذ يف ىذا ادلوقف ىجوـ صذر هخ كاضح؛ دلذ فيو من ً
و
توبيخ على مذ ىو
داللة و
ه
ه
السؤ ًاؿ مبذشرنة بقولو -عليو
عليو من عبذدةً غ ًَت اهلل –تعذىل -كاإلصرار عليهذ ،كذلك بإجذباًو على ُّ
السبلـ :-ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ ،شلذ ُّ
الغرض منو
السؤ ىاؿ ىنذ ليس
يدؿ على أف ُّ
ي
ببلغي آخر ،كىو كمذ قذؿ ادلفسركف :اإلنكذر كالاوبيخ.
معٌت
االتسافهذـ احلقيقي ،كإظلذ
ٌّ
ي
ى
الغرض منو ن
ً
ً
دلذذا بدأ زلذكرتىو ُّذا العنف كالغلظة يف الطرح؟ كىل يف ذلك منذفذةه لؤلدب مع أبيو؟
الده كقومو ،إذ يف الدعوة إىل
أكالن :إبراىيم -عليو السبلـ-أر ىاد
يعياو ك ي
كصف الواق ًع الذم ي
ى
مهذدنة كمو و
و
ادعة ،كٓتذص وة إذا مل
رلذمبلت تيفهم بغَت مظهرىذ من
اهلل –تعذىل -ال يوجد زلذبذةه أك
ه
كجد تعنُّانذ ُّ
كمانوعةه ،كاهلل
أتسذليب الدعوةً سلالفةه ٍّ
تك ًن ىي احملذكلةى األكىل ،مث إنو ى
كتاد ندا شلن يدعوه ،ك ي
يقوؿ :ﱡﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﱠ [اإلتسراء ،]ّٓ :كيقوؿ جل جبللو :ﱡﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﱠ [النحل.]ُِٓ :

األفعذؿ ،ككضع كل و
كاحلكمةي :ىي اإلصذبةي يف األقو ًاؿ ك ً
شيء يف موضعًو  ،كقذؿ أبو بكر
ي ٍّ
(ْ)

(ُ) ينظر :تسيد قطب" ،يف ظبلؿ القرآف"( .طُٕ ،بَتكت ،القذىرة ،دار الاركؽُُِْ ،ىػ)،ُُّٖ :ِ ،
بايء من الاصرؼ كالاحوير.
(ِ) زلمد الطذىر بن زلمد عذشور الاونسي" ،الاحرير كالانوير"( .تونس ،الدار الاونسية للنارُْٖٗ ،ـ):ٕ ،
ُِّ.
(ّ) ينظر :زلمود بن عمر الزسلارم" ،الكاذؼ عن حقذئق الانزيل كعيوف األقذكيل يف كجوه الاأكيل" .بَتكت،
دار الكاذب العريبَُْٕ ،ىػ) ،ّٗ :ِ ،كزلمد بن يوتسف بن حيذف" ،البحر احمليط يف الافسَت"ٖ .تقيق:
صدقي زلمد مجيل( ،بَتكت ،دار الفكرَُِْ ،ىػ).ِٓٔ :ْ ،
(ْ) د .تسعيد بن علي القحطذين" ،مفهوـ احلكمة يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل-يف ضوء الكاذب كالسنة" (الريذض،
مؤتسسة اجلريسي للاوزيع كاإلعبلف).ُّ :
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ك كزجرتٍك أك دعٍاك إىل م و
كل و
كرمة ،أك هناك عن و
قبيح فهي حكمةه
بن دريدُّ " :
كلمة كعظٍا ى
ى
(ُ)
احلكمة كحسنً
ً
ً
ً
حسب حذلاًو كطبيعاًو ،كحسب
تدعوه
ن
م
عذمل
ت
ف
أ
هذ
فمن
ىذا
كعلى
.
كح ىكم"
ٍ
ي
ى
ى
(ِ)ى
ً
ًُّ
تصل إىل مذ تريد منو ،كمنو قوؿ ادلانب :
تعنُّاو كتصلبو ،فاادرج معو إىل أ ٍف ى
ف ًيف الٍع ىبل  ...م ً
ض ًع السٍي ً
ضع الن ىدل ًيف مو ًض ًع السٍي ً
ف ًيف ىم ٍو ًض ًع الن ىدل.
ضٌّر ىك ىو ٍ
ي
ي
ىكىك ٍ ي
ىٍ
كىنذ إبراىيم -عليو السبلـ-بعد أ ٍف خذطبو يف احملذج ًة األكىل يف تسورة مرًن بقولو :ﱡ ﭱ ﭲ ﭳ
ت ،اناقل
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ[مرًن ،]ِْ :فوجد منو الصد كالقسذكىة كالاعنُّ ى
و
منكرا كمقبٍّ نحذ لو على عبذدة األصنذـ
إىل مرحلة أعلى كأش ٌد ،فطر ىح عليو ىذا السؤ ىاؿ مع إجذباو ،ن
اليت ال تسمن كال تغٍت من جوع.
اذلداية من ىذا السؤاؿ
ً
ً
ً
األصعب كاألقول،
األتسهل إىل
بذلادرج من األدىن إىل األعلى ،كمن
أ – طرح
األتسئلة يكوف ُّ
كىكذا.
السؤ ًاؿ من موضع آلخر ،فمرة يكوف بذللٍّ ً
بذلادةً ،كؽلكن
ب–
ُت ،كأخرل ٍّ
ٗتالف قوةي ُّ
ي
ى
احملذكر.
اجلمع بينهمذ ،حسب حذلة ى
و
ً
ً
كإنصذؼ ،كيق و
ُت جذزـ ،كعل وم
كطرحهذ بقوةو ،كجر وأة،
ج– ي
عدـ ادلداىنة كادلهذدنة يف الثوابت ،ي
راتسخ ،فهو يعطي االنطبذع األكؿ عنك كعن قوتك يف احملذكرة.
ﲪﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲫ
ﲣﲥ ﲦﲧﲨﲩ
ﲤ
 – 2قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﲢ

ﲻ ﲽ ﲾ ﱠ [األنعذـ.]َٖ :
ﲼ
ﲵﲷﲸﲹﲺ
ﲶ
ﲱﲲﲳﲴ

اىيم -عليو السبلـ -يف رٍُّّم ،كتربأ من معبوداهتم اليت يعكفوف عليهذ،
بعد أ ٍف حذجهم إبر ي
ً
ً
بصر كال تيغٍت من
ناقل إىل اإلنكذر عليهم يف عملية احملذجة يف تلك ادلعبودات اليت ال تىسمع كال تي ي
ا ى
ً
جوع ،كبعد أ ٍف أثبت ذلم اذلدايةى بذلد ً
ادلوجب ذلذ ،كإرشذده ذلم بالك الطريقة ادلنطقي ًة اليت ال
ليل
و
تقبل ًّ
تقدمو ىف
ألافت إىل زلذجاكم كاليت ٍّ
شكذ ،كتعطي ى
اليقُت ،كتثبت صحة قولو ،فيقوؿ ذلم :كيف ي
ي
و
و
و
اضح ،و
حجج
كدليل تسذط وع ،بل ىي
فيهذ
غَت مساندة إىل برىذف ك و
ه
ن
حججذ كاىيةن ،ككلمذت بذطلةن ى

(ُ) ػلِت بن أيب بكر العذمرم احلرضيُّ" ،جة احملذفل كبغية األمذثل يف تلخيص ادلعجزات كالسَت كالامذئل".
(بَتكت ،دار صذدر) ِ.ُٗ :
(ِ) أبو إمسذعيل بن عبذد" ،األمثذؿ السذئرة من شعر ادلانب كالركزنذرلة"ٖ .تقيق :الايخ زلمد حسن آؿ يذتسُت
(طُ ،بغداد ،مكابة النهضةُّٖٓ ،ىػُٗٔٓ-ـ).ْٖ :
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كحجج(ُ).
جئت بو من أدل وة
و
بذطلةه ،كتر ه
ثبت أمذـ مذ ي
ىذت تسخيفة ال تى ي
احلج ًة ًيف ىشأٍ ًف ً
يقوؿ صذحب تفسَت ادلنذر" :أ يىٕت ًذدليونىًٍت يرلذدلى ىة ص ً
ذح ً
اهلل -تعذىل ،-ىكىمذ
ى
ىى ى
ب ٍي
يد ٍ ً
ذؿ أىنو قى ٍد فىضلىًٍت علىي يكم ًٔتذ ىد ًاين إً ىىل الاػو ًح ً
ص ك ًٍ ً ً
اإلؽلى ً
ب ًيف ًٍ
ت
ىًغل
ذف بًًو ،ىك ٍ
ىٍ ٍ ى ىى
احلىنيفية ال ًيت أىقى ٍم ي
احلى ي ي
ٍ
اخلىذل ً ى
ي
احلج ىة علىي يكم ،كأىنٍػام ضذلُّو ىف بًًإصرا ًريكم علىى ًشركً يكم ،كتىػ ٍقلً ً
ً
يد يك ٍم بًًو ىم ٍن قىػٍبػلى يك ٍم؟"(ِ).
ُّىذ ٍي ى ٍ ٍ ى ي ٍ ى
ٍى ٍ ى ٍ ٍ ى
جذء اتسافهذمو ىذا ليعطي ذلم معنيُت:
خذكهنذ
ػلذجوف فيو ،فهي
أحدعلذ:
معبودات يا ى
االتسانكذر على احملذجة ذاهتذ كطريقاًهذ ،كمذ ُّ
ه
ي
الص ً
من
صف ُّذه ٍّ
أربذبنذ دكف اهلل –تعذىل-الذم خلقهم كتسواىم كرزقهم ،كشاذف بُت ىمن ياٌ ي
فذت ى
ً
ً
ً
كغليب دعوىة الد ًاع ،كيعطي كيىسلب! (ّ).
كيرزؽ
ؼللق ي
الضعف كاحلذجة ،كعدـ اإلجذبة ،كبُت ىمن ي
ي
ً
ككض ىح لو
تبُت لو ُّ
اب ،ي
يرجع إىل معاقداهتم بعد أ ٍف ى
احلق كالصو ي
الثذين :أنو يأ ىتسهم من أ ٍف ى
ً
يعود إىل الض ً
احلقيقة مل يكن كذلك ،كلكن حينمذ
بلؿ؟ رغم أنو يف
يق الس ُّ
وم ادلساقيم ،فكيف ي
الطر ي
كتباعد ،كال
تغيب
ض ىح لو ضع يفهذ
ي
تدر ىج معهم أكعلهم أنو ي
يعبد تلك األشيذء فذت ى
ي
كعجزىذ ،ككوهنذ ي
(ْ)
ؽلكن أ ٍف يكوف اإللو كذلك .
أم و
فذئدة حملذجة ىم ٍن مل يابُت لو اذلدل؟ (ٓ).
يقوؿ السعدم :ك ُّ
(ٔ)
القرطب يف تفسَته  ،فهو ٍّ
يوٓتيهم
وبيخ ،كمذ ذكر ذلك
كياضم ين ُّ
ُّ
آخر ،كىو الا ي
السؤ ياؿ معٌت ى
على عبذدهتم لغَت اهلل –تعذىل ،-فذإلنسذف الذم كىبىو اهللي –تعذىل-العقل؛ ٍّ
كيقوده
ليفكىر كيادبػىر بو ،ى
ى
ً
ً
يسلٍّ ىمو لغَته ،كمذ قذلوا لو يف موضع آخر :ﱡﯔ ﯕ
إىل كجود اهلل ككحدانياو ،مث ى
يضعو جذنبنذ أك ٍ
(ُ) ينظر :زلمد بن عمر فخر الدين الرازم "الافسَت الكبَت ،أك مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت ،دار إحيذء
الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).ْٕ :ُّ ،
(ِ) زلمد رشيد رضذ" ،تفسَت القرآف احلكيم (تفسَت ادلنذر)"( .مصر ،اذليئة ادلصرية العذمة للكاذبَُٗٗ ،ـ)،
ٕ.ْٕٗ :
(ّ) زلمد بن جرير الطربم" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف"ٖ .تقيق :أمحد شذكر( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلة،
َُِْىػَََِ-ـ) ُُ.ْٔٗ :
(ْ) ينظر :ابن عذشور ،الاحرير كالانوير ٕ.ِّٕ :
(ٓ) عبد الرمحن بن نذصر السعدم" ،تيسَت الكلرًن الرمحن يف تفسَت كبلـ ادلنذف"ٖ .تقيق :عبد الرمحن بن معبل
اللوػلق( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،قَََِ-ـ) ُ.ِِٔ :
(ٔ) زلمد بن أمحد القرطب "اجلذمع ألحكذـ القرآف"ٖ .تقيق :أمحد الربدكين كإبراىيم اطفيش( ،طِ ،القذىرة ،دار
الكاب ادلصرية العذمةُّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ) ،القرطب ٕ.ِٔ/

- 11 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء األول
ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ [األنبيذء.]ّٓ :

ً
ص يل لنذ منهذ أنو إذا كذنت يف اهلل تذرنة،
يقوؿ الرازم -رمحو اهلل :-إف احملذجةى يف ىذه اآلية ىػل ي
فإهنذ تكوف موجبة للمدح العظيم ،كالث ً
نذء البذلغ؛ كىي احملذجةي اليت ذكرىذ إبراىيم -عليو السبلـ،-
ن
كذلك ادلدح كالثنذء ىو قولو -تعذىل :-ﱡﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﱠ [األنعذـ ،]ّٖ :كتذرنة تكوف موجبةن للذًـ ،كىو قولو -تعذىل :-ﱡ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭐﱠ ،
يعاد بو يف ً
األصل فإنو يكو يف قذنونذ ُّ
إخبذر على
كإذا ثبت ىذا
كاذب اهللُّ ،
فكل موض وع جذءى فيو ه
ي
كل موض وع جذء فيو مذ ُّ
هتج ً
الدي ًن ً
يدؿ على
ُت أم ًر احملذجة ،كادلنذظرةً فهو زلموهؿ على تقرير ٍّ
البذطل ،ك ُّ
احلق كادلذىب الصو ً
اب (ُ).
زلموؿ على تقري ًر ٍّ
الثنذء عليو كمدحو ،فهو ه
الدين ٍّ
ً
ً
ً
الوقوع
إنكذر ً
كمن االتسافهذـ يف القرآف مذ يكو يف لبيذف االتساحذلة ،كىو ي
نفي ك ى
يقذرب يف معنذه ى
إىل حد أنو يكوف احامذالن غَت و
معقوؿ ،كمنو تسؤ ياؿ إبراىيم -عليو السبلـ-ىنذ ،فهو مذ الغلوز الاغيَت
ى
(ِ)
الص ً
ً
ً
يغة االتسافهذمي ًة .
ُّذه
أب
و
لكن
و،
كقنذعا
و
دين
عن
كه
يرد
قومو يريدكف أ ٍف ُّ
ٍّ
ى
فيو ،إذ إف ى
اذلداية من السؤاؿ:
احملذكر عن رلذدلاًو ألحد تسببُت :األك يؿ :أ ٍف تكو ىف
السؤ ًاؿ
أ-قد يكوف
من ُّ
ي
ي
إيقذؼ ى
القصد ى
حججوي ىو كاىيةن ضعيفةن ال ترقىى إىل أ ٍف ييساىدؿ ُّذ.
حججك كبراىينيك دامغةن قويةن ،أك أ ٍف تكو ىف
ي
ي
ً
ً
السؤ ياؿ لبلعًت ً
اض على احملذكرة أك احملذجة نفسهذ أك طريقاهذ.
ب – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
ً
ادلذىب الصو ً
ً
اب،
احلق كتقري ًر
كذنت
إلثبذت ٍّ
ج – احملذجةي أك احملذكرةي تكوف زلمود نة إذا ٍ
ً
الدي ًن ً
الفذتسد.
البذطل ،كادلذىب
كتكو يف مذموم نة إذا كذنت إلقرار ٍّ
 – 3قال اهلل -تعالى :-ﱡ ﯯ ﯰﱠ [األنعذـ.]َٖ :
احلق
فبعد أ ٍف
اىيم -عليو السبلـ -أف اهللى –تعذىل -قد ىداه إىل طر ًيق ٍّ
ى
أكضح ذلم إبر ي
ابٔ ،تذ أثبت ذلم من و
كالصو ً
ادلافريد يف الكوف ال
أدلة ظذىروة جلي وة ،كأعلمهم أف اهللى –تعذىل -ىو ٍّ
نفس
أحدا تسواه إال أ ٍف يكوف ذلك ىو
ي
يك لو بذلك ،كأنو ال ي
ؼلذؼ ن
شر ى
اخلوؼ ي
ادلعاذد الذم يدخل ى
و
كعلمو بأنو –تعذىلً -
إنسذف ،كاتسادؿ على قدرتًو ً
كل و
األزيل ً
يوجو ذلم
القدًنٍّ ،
كتس ىع كل شيء بعلمو ٍّ
ٍّ
و
و
و
كجهل عظي وم ،فيقوؿ :ﱡ ﯯ
رشدىذ إىل أهنم على خطأ
ليفاح عقوىذلم كيي ى
تسؤاالن ذا أعلية بذلغة؛ ى
ﯰﱠ فهو ُّذا يوقفهم ،كينبٍّههم ،كيظهر ذلم موضع الاقص ًَت ك ً
الغفلة منهم ،إذ عبدكا مذ ال
ى
ي
(ُ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ْٖ :
(ِ) زلمد أبو زىرة" ،ادلعجزة الكربل القرآف"( ،بَتكت ،دار الفكر العريب).ُٔٓ :ُ ،
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أقذمهذ عليهم أثنذءى ذلك يف
ينفع ،كأشركوه بذهلل ،ك ٍّ
ُّ
دالئل ى
يضر ،كال ي
يبُت ذلم (أفُ)مذ حذجهم بو من ى
ً
ً
عبد .
عدـ صبلحية
األصنذـ أل ٍف تكو ىف آذلةن تي ي
ربم رمحو اهلل" :أفبل تعاربكف ،أيُّهذ اجلهلةً ،
فاعقلوا خطأ مذ أنام عليو مقيمو ىف ،من
يقوؿ الط ُّ
ً
تقدر على ضر ،كال على نف وع ،كال تف ىقو شيئنذ ،كال
عبذدتكم صورنة مصورة ،كخابةن منحوتةن ،ال ي
تعقليو ،كتريككم عبذدةى من خلقكم ،كخلق كل شيء ،كبيده اخلَت ،كلو القدرةي على كل و
شيء ،كالعذلًػ يم
ى
ٍّ
ى
ى
ي
لكل شيء"(ِ).
كيف الافسَت الكبَت جذء مذ نصو" :أفبل تاذكرك ىف أف نفي الار ً
كذء كاألضداد عن اهلل –تعذىل-
ى
ً (ّ)
ال يوجب حلوؿ العقذب ،كالسعي يف إثبذت الا ً
تساحقذؽ العقذب" .
وحيد كالانزيو ال يوجب ا
ى
ى
ً
الئل ،كىو ُّ
إنكذرم؛ لعدـ ُّ
كضوح الد ً
تذكهر لك ٍّل
تذكرىم مع
تسافهذـ
االتسافهذـ ىنذ ىو ا
ً
ُّ
كنوعي
ه
ً
الص ً
صفذت ً
ً
احلق الذم دلت عليو
ادلنذفية دلقذـ اإلذلي ًة ،كعدـ ت ىذ ُّكرىم يف
فذت اإلذلي ًة
اإللو ٍّ
ٍّ
(ْ)
اآليذت اخلىلقيةي العجيبةي .
ادلصنوعذت العظيمةي ،ك ي
ي
اىيم -عليو السبلـ-السؤ ىاؿ بكلمة (تاذكركف) بدالن من تافكركف أك تسواىذ دلذ
كقد خص إبر ي
و
ف على الافك ًَت بل توقُّػ يفو يكو يف على
أمر آذلاهم مر ه
كوز يف عقوذلم ال ياوق ي
فيو من إشذر(ةٓ)إىل أف ى
عملي ًة ُّ
الاذك ًر .
اذلداية من السؤاؿ:
ً
طرحو.
أ – ؽلكن أف ييطر ىح ُّ
احملذكر؛ لييعم ىل عقلىو فيمذ ىت ي
السؤاؿ على ى
السؤ ياؿ للاًّ ً
نبيو على موض ًع اخلطأ.
ب – قد يكو يف ُّ
ترؾ ً
هنذية ُّ ً
ٍّ
ادلقذؿ.
احلذؿ ك ي
احملذكر يف تاماًو حسب مذ يقاضيو ي
ج– ي
السؤاؿ مفاوحةن لكي يفكىر ى
(ُ) ينظر :عبد احلق بن غذلب بن عطية األندلسي "احملرر الوجيز يف تفسَت الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :عبد السبلـ
عبد الاذيف زلمد( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُِِْ ،ق) ِ ،ُّٓ :كأبو حيذف" ،البحر احمليط"
ْ.َٕٓ :
(ِ) الطربم" ،جذمع البيذف".ْٖٗ :ُُ ،
(ّ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ْٖ/
(ْ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ِّٗ/
(ٓ) ينظر :زلمود بن عبد اهلل اآللوتسي" ،ركح ادلعذين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثذين"ٖ ،تقيق :علي عبد
البذرم عطية_ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).ُْٗ :ْ ،
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-تعالى :-ﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳎ ﱠ [األنعام.]١٨ :
ﳏ
ﳌﳍ

يبدك من مفهوـ اآلية الكرؽلة أف قومو قد خوفوه من آذلاهم أ ٍف تصيبو و
بسوء -العاقذدىم أهنذ
ى
ى
ٌ
ً
و
كتنفع-فاأتيهم إجذبةي الواثق بذهلل –تعذىل ،-كادلؤم ًن بو على صيغة تسؤاؿ اتسافهذمي إنكذرم
ُّ
تضر ي
و
و
و
و
اب إبراىيم لقومو حُت خوفوه من
مفيد للنفي ،بصيغة جذزمة حذزمة ،ككذلك مربرة" ،كىذا جو ي
آذلاهم أ ٍف ٘تسو ،لذك ًره إيذىذ و
بسوء يف ً
أرىب مذ أشركاموه
نفسو ٔتكركه ،فقذؿ ذلم :ككيف
ي
أخذؼ ك ي
تضر ،لدفعت عن
تنفع أك ُّ
يف عبذدتًكم ربكم فعبد٘توه من دكنو ،كىو ال ُّ
ينفع؟ كلو كذنت ي
يضر كال ي
ً
القذدر
أنفسهذ ىك ٍس ًرم إيذىذ كضريب ذلذ بذلفأس! كأنام ال ٗتذفوف اهلل الذم خلقكم كرزقكم ،كىو
ي
(ُ)
فأنكر
على نفعًكم ٍّ
كضركم يف إشراككم يف عبذدتكم إيذه" .فهو بذلك ى
قلب احلج ىة عليهم ،ى
ً
فج ىم ىعت (كيف)
عليهم عدـ خوفهم من اهلل –تعذىل-حُت أشركوا بو غَته ،دكف دليل نصبو ذلم ،ى
معذ (ِ).
اإلنكذر على األمري ًن ن
ى
ب ،فهو ياعجب من تلك العقوؿً
ً
عج ً
كيضذؼ إىل معٌت االتسافهذـ ىنذ –غَت اإلنكذر-أنو للا ُّ
ي
ي
(ّ)
و
تنفع .
ٗتوفيو من
أخاذب كحجذرةو ال ُّ
اليت ٍّ
تضر كال ي
يوجو فيو
كييدخل إىل االتسافهذـ
يعٍّ ،
ي
اإلمذـ الاوكذينُّ -رمحو اهلل-معٌت آخر ،أال كىو الاقر ي
ً
ترؾ ىذا ً
العمل كىو اإلشراؾ
ادلوجع على فعلهم
ديد
ادلذموـ ،فكذف األكىل ُّم ى
العاذب الا ى
الل ى
وـ ك ى
ى
بذهلل -تعذىل-ىذه ادلعبودات كلهذ (ْ).
ً
ً
ً
اخلوؼ من أصلًو ،كينفيو بذلكلٍّي ًة عنو -عليو
ع
نكر كقو ى
كالنف يي ُّذه الطريقة العجيبة يي ي
ضمَتا إىل آذلاهم صذحبة احلذؿ ادلذكور،
السبلـ-بل كيسابعده ،كإبراىيم -عليو السبلـ -مل يرجع
ن
كم ٍف ًق هد العًتافهم بذلك ،فإهنم إذ مل ؼلذفوا يف
كىو ٍّ
مقرر إلنكذ ًر اخلوؼ ،كنفيو عنو -عليو السبلـ -ي
ً
ً
غلب
ي
اخلوؼ فيو من أهنم أشركوا بذهلل –تعذىل -إذ ىو صذحب القوة كاجلربكت ،كىو اإللوي
موق وع ي
احلق ،كالقذدر على كل و
شيء ،ككذف األكىل ُّم ذلك ،فلم يين ًزًؿ اهللي –تعذىل -عليهم بعبذدةً ىذه
ُّ
ٍّ
ي

(ُ) الطربم" ،جذمع البيذف" ُُ.َْٗ :
(ِ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.َّّ :
(ّ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ْ ،َٕٓ :كالسمُت احللب" ،الدر ادلصوف" ٓ.ِِ :
(ْ) ينظر :زلمد بن علي الاوكذين" ،فاح القدير اجلذمع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم الافسَت"( .طُ ،دماق،
دار ابن كثَت ،بَتكت ،دار الكلم الطيبُُْْ ،ىػ).ُّٓ :ِ ،
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اآلذلة ٍّ ً
أندادا ،كال نزؿ عليهم بإشراكهذ حج نة ػلاجوف
ادلاعد ىدة تسلطذنذ كبرىذنذ يأذ يف ّتعلهذ شركذءى لو ك ن
ؼلذؼ -عليو السبلـ-إذ ىو يف زلل أم ون ك و
أمذف ،ألنو ٔتعي ًة اهلل،
معامدا كماوكبلن
ُّذ .فهو كذلك ال ي
ن
عليو ،كليس موق يفو موقف و
السلطذ ىف كاحلجةى الداحض ىة ذلم ٔتذ يقوؿ (ُ).
خوؼ أصبلن ،فهو ؽللك ُّ
ى
فذئدة حذؼً
البيضذكم" :فمن قذؿ ىنذ ال بد من بيذف ً
هذب يف حذشياو على
يقوؿ ٍّ
ٍّ
الا ي
ً
مقصود
ض لو ،فأقوؿ :لعل الوجوى يف ذلك أ ٌف
ى
(بذهلل) يف األكؿ كإثبذتو يف الثذين ،كمل ىأر أحدان تعر ى
غَت اهلل –تعذىل -تسواء كذف شلذ ياريكو
إنكذر أ ٍف ى
إبراىيم -صلى اهلل عليو كتسلم -يف ٌ
األكؿ ي
ؼلذؼ ى
ً
أمذ قولو:ﭽ ﯴ
الكف يذر أكال ،كبذجلملة خصوصيةي اإلشراؾ بذهلل –تعذىل -مقصودةه يف ىذا ادلقذـ ،ك ٌ
ﯵ ﭐﭼ ﭐ دكف أف يقوؿ (بذهلل) فؤلف الكبلـ فيمذ أشركوا ،كيف الثذين إنكذر ً
عدـ خوفهم من
ى
ي
العقل السلي ًم ىو اإلشر ياؾ بذهللً –تعذىل -ال مطلق اإلشر ً
ادلسابع ىد عند ً
اؾ،
إشراكهم بذهلل ،فإف ادلن ىكىر
ى
ى
(ِ)
فلذا حذفىو يف األكًؿ ،كأتى بو يف الثذين .اناهى" .
اذلداية من السؤاؿ:
هديد ك ً
ُ-عندمذ يلجأ اخلصم إىل الا ً
الوعيد بعد أ ٍف ٗتصمو ،كٖتذجو ً
ليل ك ً
بقوة الد ً
الربىذف عليك
ى
ي
(ّ)
ً
االتسامر يار بذألدل ًة اليت تيسكايو ،أك ٕتعلك تأخ يذ من لسذنو اإلقر ىار ْتجاك أنت .
معٌت يف
ِ -ؽلكن أ ٍف ؼلر ىج
ي
أكثر من ن
االتسافهذـ –كمذ قذؿ ادلفسركف يف معٌت ىذه اآلية-إىل ى
و
عج ً
ب كالاقري ًع كالنف ًي ،كىذا من ً
أمجل فنوف
آف كاحد ،فهنذ خرج
االتسافهذـ إىل اإلنكذ ًر كالا ُّ
ي
االخاصذر يف الكبلـ ككثرةي ادلعذين لو.
احلوا ًر كاحملذكرةً ،ففيو
ي
ب فو ً
نوعو ك ً
ً
السؤ ًاؿ لو داللةه كاضحةه على ً
اإلفذدة منو كتاعُّ ً
احلذؼ ك ٍّ
ائده.
حسن
الذك ًر يف ُّ
ّ -ي
 – 5قال اهلل -تعالى :-ﱡ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱠ [األنعام.]١٨ :
يناقل -عليو السبلـ-يف زلذجاهم إىل تسؤ واؿ آخر ،فبعدمذ خوفوه يف ً
مكذف األم ًن ،كىم مل
ً
ً
ً
علم ٍّ
مايقننذ أنو ىو
ؼلذفوا يف مكذف اخلوؼ ،جذء االتسافهذـ مربنزا يف صورة االحامذؿ؛ كإ ٍف كذف قد ى
(ُ) ينظر :الطربم" ،جذمع البيذف" ،َْٗ :ُُ ،كأبو السعود زلمد بن زلمد العمذدم ،إرشذد العقل السلميإىل
مزايذ القرآف الكرًن( .بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريب).ُٓٓ :ّ ،
(ِ) أمحد بن زلمد اخلفذجي "حذشية الاهذب على تفسَت البيضذكم ،عنذية القذضي ككفذية الراضي على تفسَت
البيضذكم"( .بَتكت ،دار صذدر) ْ.ٖٕ :
(ّ) ينظر :زلمد بن عبد الوىذب" ،تفسَت آيذت من القرآف الكرًن"ٖ .تقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ،جذمعة
اإلمذـ زلمد بن تسعود).ٔٓ ،
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(ُ)
ً
زلل األمن مع ُّ
ٖتق ًق
اآلمن ال ىم  .كىو "مرتب على إنكذ ًر خوفو -عليو الصبلة كالسبلـ-يف ٍّ
ي
ً
ً
زلل اخلوؼ مسوؽ إلجلذئهم إىل االعًتاؼ بذتساحقذقو -عليو الصبلة كالسبلـ-دلذ
عدـ خوفهم يف ٍّ
ىو عليو من األمن ،كبعدـ اتساحقذقهم دلذ ىم عليو ،كإظلذ ًجيء بصيغة الا ً
(أحق)
فضيل
ُّ
بذتساحقذقهم لو يف اجلملة التسانزاذلم عن رتبة ادلكذبرة كاالعاسذؼ بسوؽ الكبلـ على تسنن
اإلنصذؼ"(ِ).
ً
يقررىم ليسمع اإلجذبةى منهم رغم ً
األكيد
علمو
ى
كاالتسافهذـ بػ ٌ
(أم) ىنذ على جهة الاقري ًر ،إ ٍذ ٍّ ي
(ّ)
األحق بذألمن .
كحده
ُّ
بنايجة ُّ
السؤ ًاؿ ،كىي بأنو ىو ى
السؤاؿ الس ً
ذبق ﱡﯲ ﯳﱠ،
يع على اإلنكذ ًر يف ُّ
كالفذء يف قولو :ﱡﭐﰂ ﰃ ﱠ تفر ه
األحق كاألكىل بذخلوؼ من اهلل -تعذىل-من
اتسافهذمذ ملجئنذ؛ ليعًتفوا بأهنم
عجيب فرع عليهمذ
ُّ
ن
كالا ي
(ْ)
ﭐ
إبراىيم -عليو السبلـ-من تلك اآلذلة اليت يعبدكهنذ لعدـ قدرهتذ كضعفهذ .
أمذ اإلجذبة على السؤاؿ ادلذكور يف اآلية البلحقة بقولو :ﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱠ [األنعذـ ،]ِٖ :ففيو أقو هاؿ للعلمذء ىي(ٓ):
القوؿ األكؿ :إهنذ من قوؿ إبراىيم -عليو الصبلة كالسبلـ .-فإ ٍف كذف من ً
كبلمو -عليو
(ٔ)
ً
كمن
السبلـ-فهي من إ٘تذـ احلجة عليهم  ،فصرح بذلك احملاى ىم ًل بأف الفر ى
يق األحق بذألم ًن ىو ى
(ٕ)
ً
ً
احلق
ُّذ؛
ىم
ار
ر
كإق
،
أكثر
اإلجذبة
توضيح
ك
،
من ادلؤمنُت
لَتكا أنو ىو الذم على ٍّ
ي
ي
ى
تسذر على هنجو ى
ى
و
كأهنم على بذطل.
القوؿ الثذين :إهنذ من كبلـ ً
قوـ إبراىيم .كلو كذنت كذلك فإهنم أجذبوا ٔتذ ىو حجةه

(ُ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ُْٕٓ-َٕٓ :
(ِ) أبو السعود" ،إرشذد العقل السليم" ّ.ُٓٓ-ُْٓ :
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" ِ ،ُّٓ :كابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ْ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ٓ) ينظر :أمحد بن يوتسف ادلعركؼ بذلسمُت احلليي" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب ادلكنوف"ٖ .تقيق :د .أمحد
زلمد اخلراط( ،دماق ،دار القلم) ٓ.ِّ :
(ٔ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُّٓ :ِ ،
(ٕ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ْ.ُٕٓ :
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عليهم(ُ).
قوؿ اهلل –تعذىل .-فاكوف ً
ذلث :إهنذ من ً
َّرد اإلخبذ ًر من البذرم -تبذرؾ كتعذىل-
القوؿ الث ي
ُّذا األمر(ِ).
و
ً
من الن ً
بايء غلمعهذ تسواء كذف نسبنذ أك
الكثَتة تاميػ يز عن غَتىذ
ذس
كالفر ي
يق ىو الطذئفةي ى
مكذ نذ أك غَتىذ ،كأراد -عليو السبلـ-بذلفريقُت ىنذ :نىفسو كقومو ،كإطبلقيو ىذا على ً
نفسو من بذب
ى ى
ً
ً
نفسو كمن على شذكلاو شلن ىم معو آنذاؾ ،كلوط -عليو
الاغليب أك
ادلاذكلة ،أك أنو أراد ى
بذلك ى
السبلـ :-ﭐﱡ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﱠ [العنكبوت ،]ِٔ :أك شلن تسيكوف على ملاًو كدينًو من
بعده(ّ).
البيضذكم يف تفسَته فيقوؿ" :كإظلذ مل يقل أيُّنذ؟ احًتازا من تز ً
كية
كىنذ لفاةه مجيلةه يذكرىذ
ُّ
ن
ً (ْ)
قر ً
ً
كرب
ب إىل
ادلقذبل أك احملذ ًكر كي ال يباعد عنك ،كيرل الا ُّ
اجب للا ُّ
نفسو"  ،كىذا االحًتاز ك ه
كحس ًن احلديث.
كالاعذيل منك ،فيًتكك ،كال ييام احلديث معك ،ي
كتفقد ميزتك يف الاواض ًع ي
اذلداية من ىذا السؤاؿ:
ً
بذإلجذبة اليت تريد،
كيقركا لك
أ -يف زلذكرتك لآلخرين حذكؿ أ ٍف تأخ ىذ اإلجذبة من أفواىهمُّ ،
يسذعدؾ على إقذمة احلج ًة عليهم.
فإف ىذا
ي
بإجذبة ك و
و
اضحة بيٍّػنى وةٕ ،تعلو يواف يقك على تلك
فأجبو أنت
غلبك على تسؤالك ٍ
ب -إذا مل ٍ
ً
فاكسب اجلولةن معو.
اإلجذبة،
ي
ج -عليك أ ٍف ٗتاذر الكلمةى ادلنذتسبةى اليت ال تياعر زلذكرؾ بأنك و
يد أ ٍف
ماعذؿ أك أنك فقط تر ي
ي ى
ى
يد احلق حيث كذف.
تكسب احلو ىار بل إنك تر ي
ى
ً
ً
و
فكل كلمة ذلذ داللايهذ كمغزاىذ،
د -فيهذ داللةه على حس ًن اناقذء الكلمذت أثنذء احملذكرةُّ ،
فليانبو احملذ ًكير أثنذء تسؤالو إىل ذلك باكل دقيق.
(ُ) ينظر :السمُت احللي" ،الدر ادلصوف" ٓ.ِّ :
(ِ) ادلرجع السذبق.
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّّ :
(ْ) عبد اهلل بن عمر البيضذكم" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٖ .تقيق :زلمد عبد الرمحن ادلرعالي( ،بَتكت ،دار
دار إحيذء الًتاث العريبُُْٖ ،ق) ِ ،ُٕ :كعبد اهلل بن أمحد النسفي" ،مدارؾ الانزيل كحقذئق الاأكيل".
ٖتقيق :مركاف زلمد الاعذر( ،بَتكت ،دار النفذئسََِٓ ،ـ) ُ.ُٖٓ :
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بو.

ً
احلديث ،كعدـ ٘تيي ًز النفس و
احملذكر
اض يع يف
بكبلـ خذص عن غَته كي ال ى
ق – الاو ي
ي
يفقد ثقةى ى

املبحح الجالح :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة مرٍه
بأكصذؼ و
و
كثَتة يف كاذبًو
كصف اهللي –تعذىل -نبيو إبراىيم -عليو الصبلة كالسبلـ-
لقد
ى
ً
الصفذت الكر ً
ً
فذت
األخبلؽ
ؽلة ،ك
احلسنة ،كىذه ٍّ
حليم ،ص ٍّدي هق ،كغَتىذ من ٍّ
الص ه
العزيز ،منهذ :أكاهه ،ه
كقومو ،فلذلك صلده يادرج يف الد ً
عذمل مع أبيو ً
جعلت منو ىح ىس ىن احلوار ،كالا ً
عوة إىل توحيد اهلل –
ي
ً ً
فق كاللٍّ ً
اضحذ جلينذ
تعذىل -مع أبيو كقومو ،فخذطبهم يف أكًؿ أم ًره ب ٍّ
ذلر ى
ُت كادلودة كاحملبة ،كصلد ذلك ك ن
السبلـ-
يف سلذطباو ألبيو يف تسورة مرًن كزلذكرتًو لو ،يقوؿ الر ُّ
ازم رمحو اهلل يف تفسَته" :إنو -عليو ٌ
بذلار ً
إثبذت الا ً
كذء ك ً
نذظر يف ً
كإبطذؿ ً
ً
األنداد يف مقذمذت كثَتة:
وحيد،
القوؿ ُّ
فذدلقذـ األك يؿ :يف ىذا البذب منذظراتيو مع أبيو ،حيث قذؿ لو :ﱡ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭐﱠ ] مرًن[ ِْ :ﭐ .
كادلقذـ الثذين :منذظرتو مع قومو ،كىو قولو :ﱡ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱠ [األنعذـ]ٕٔ :
كادلقذـ الثذلث :منذظرتو مع ملً ً
ك زمذنًو ،فقذؿ :ﱡ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱠ [البقرة.]ِٖٓ :
كادلقذـ الرابع :منذظرتو مع الكفذر بذلفعل ،كىو قولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱠ
[األنبيذء.)ُ("]ٖٓ:
فبدأ زلذكرتو األكىل بسؤاؿ موج وو إىل كالده:
 – 1قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ
[مريم.]٫٩ :

زلاجذ
تسلك أبونذ إبراىيم -عليو السبلـ -مع كالده يف دعوتًو أحسن و
منهج ،ك ى
أقوـ تسبيل ،ن
بأدب حس ون ،ك خلق مجيل؛ كي ال ياعنت ،كيركب مركب ادلكذبرةً ك ً
جج ،و
العنذد ،كال
بأبدع احلي ً
عليو ً
ى
ى
ى
زلجة الر ً
ينكب بذلكلٍّ ًية عن ً
ً
عقل كل عذقل من
شذد عندمذ يطلب منو علة عبذدتو دلذ
ُّ
ى
يساخف بو ي
ٖتق إال دلن
الركوف إليو ،فضبلن عن عبذدتو اليت ىي الغذيةي العظمى ،كاليت ال ُّ
عذمل كجذىل ،كيأب ُّ
)
ِ
(
كيرزؽ كػليي كؽليت  ،...فذبادأ بطر ً
ً
يقة
كؼللق ي
عذمذ ،ي
إنعذمذ ن
تذمذ ،كيينعم ن
يىساغٍت بذاتو اتساغنذءن ن

(ُ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ُّ.ِٗ :
(ِ) ينظر :أبو السعود" /إرشذد العقل السليم" ٓ.ِٕٔ :
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اجلهل ،كأنو أعلم منو(ُ) ،كاألدب كالصرب كاحلً
ً
الده بذلن ً
قص ك ً
الرب يف
لم ك ً ُّ
اعر ك ى
ي
ي (ِ) ي
ي
االتسافهذـ ،كي ال يي ى
ً
جهذلة أبيو ،كىو على الاكل اآليت :
جلي منو -عليو السبلـ -مع
اضح ٌّ
ىذا اخلطذب ك ه
لطف ،فنذداه ً
بأمجل شيء
ُ – خذطبو بقولو :ﱡ ﭴ ﱠ ،كىذا فيو ُّ
تود هد ُّ
احم ك ه
كتقر ه
ب ،كتر ه
ليسامع إليو مذذا يقوؿ؟ كمذ يريد؟ كجذء ُّذا اللفظ دكف غ ًَته من
األبوة؛
ينذدل بو الو ي
ى
ى
الد ،كىو ٌ
ً
يثبت أنوي كإف كذف أبنذ إال أف فيو
ألفذظ نداء االبن ألبيو؛ ألف (أبت) ذلذ ملح ه
دقيق ،فهو ير ي
ظ ه
يد أ ٍف ى
حنذ ىف أبوينً :
ً
تقذؿ إال يف
األـ ،فجذء بذلا ًذء اليت تاَتي إىل
اجلذنب اآلخر؛ لذلك صلدىذ ال ي
األب ك ٍّ
ً
معذ ،كعوض األبنذءى حنذ ىف
احلنذني ًة
ادلطلقة ﱡﭐﭴﱠ كمذ لو مذتت ُّ
األب بذدلهماُت ن
األـ مثبلن ،فقذـ ي
األـ ادلفقودة.
ِ – مل يقل يف بداية األم ًر :مل ً
ً
ادلنذقاة ،دلذ يف
تعبد الايطذ ىف ،بل أخىر ىذه احلقيقة إىل هنذية
ذلك من مو و
كٖتقَتا دلعبوده.
اجهة مبذشرةو مع أبيو،
ن
ّ – بدالن من ذكر الا ً
ف حقيقاىو ،فذكر صفذتًو
يطذف حل ىل شخصياىو ،كأبذف
عنذصره ،ك ى
كا ى
ى
اليت ال تكوف يف و
يباعد عن عبذدهتذ ،ككذلك فيهذ
معبود ،كىذه ٍّ
فذت ىي علةه ٕتعل اإلنسذ ىف ي
الص ي
ً
و
و
كٓتذصة أف البيئةى اليت كذف
كشيطذف،
ادلعبودات من دكف اهلل –تعذىل -من شج ور كحج ور
مشوليةه لكل
كذألصنذـ كاألشجذ ًر ك ً
ً
النجوـ كالكو ً
اكب
يعياهذ إبراىيم -عليو السبلـ -كذنت مليئةن بذآلذلة،
ً
علم كأقول ،كأ ٍف
كغَتىذ ،ألف
األصل يف العبذدة أ ٍف تكوف إىل مذ ىو أعلى مرتبةن من اإلنسذف كأ ى
ى
مقذـ أمسى من ً
يرفعهذ إىل و
مقذمو كأتسٌت.
ى
كٔتذ أف ىذا احلو ىار ىو األك يؿ مع أبيو اتساعمل أكثر من أتسلوب ببلغي:
ً
جوا من
االتساهبلؿ :كىي بدايةه بديعةه كرائعة ،فذلبى ٍدءي بقولو :ﱡﭐﭴﱠ يصنع ًّ
ُ -براعةي
و
و
ً
الا ً
أيضذ إشذرةه إىل
العذئلي ،يسذعد على
إكمذؿ احملذكرة ٍّ
كذفل الوجداينٍّ
بكل ىدكء كطمأنينة ،كفيو ن
ٍّ
ً
ً
ً
ً
نفي السم ًع كالبص ًر ،كىو
اإلخبلص بذلنصيحة ألبيو ،فذبادأ معو بذحلجة الراجعة إىل ٍّ
احلس ،كىي ي
(ّ)
حذجةه زلسوتسةه كاضحةه ،مث أتبعهذ بقولو :ﱡﭐﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱠ .
ِ – كىذا النداء بػ ﱡﭐ ﭴ ﱠ ،نداء مفعم ٔتثَت ً
ات العوا ً
ليصعد بو إىل أكًؿ
طف اإلنسذني ًة؛
ى
ه
(ُ) تفسَت الاعراكم ُٓ.َٕٗٗ/
(ِ) ينظر :تفسَت الاعراكم ُٓ.َٕٗٗ/
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٔ.ُُْ :

- 11 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء األول

و
رضوخ أبيو.
درجة تك يف يل لو
ى
ً
أكثر من و
كإدخذؿ
الاك عند أبيو،
ّ–
غرض ،فأكذلذ :إثذرةي ٍّ
ي
ي
االتسافهذـ :كيف ىذا االتسافهذـ ي
ً
ً
الاسذؤؿ
اإلنكذر ،فيكوف ىذا
ائدا كىو
سذؤالت على ذىنو ،ثذنيهذ :أف يف
الا
ي
االتسافهذـ معٌت ز ن
ي
و
من احلوا ًر ،كلو كذف خربينذ ،فإنو ال يعدك تقر ىير أم ور ال ػلاذج إىل تقري ور
اناقذالن إىل درجة أعلى ى
ً
لوضوحو كعبلنياًو.
ْ – نػى ىفى عن ً
اصل كاإلدر ً
البصر ،كعلذ حذتساذ الاو ً
اؾ،
اآلذلة اليت
ى
يعبدكهنذ حذتسيت الس ى
مع ك ى
(ُ)
قذدرا على النف ًع
بصَتا ن
اصل مع غَته؟! "كالايءي لو كذف حيًّذ شليٍّػنزا مسيعذن ن
فكيف دلن فىػ ىق ىدعلذ أ ٍف ياو ى
ً
ً ً
السليم عن عبذدتو ،كإف كذ ىف
العقل
ك ُّ
ي
الضٍّر مطيقذن بإيصذؿ اخلَت كالاٍّر لكن كذف شلكنذن التسانكف ي
اجبة فمذ ظنُّك و
اخلبلئق دلذ يراه ًمثٍػلىو يف احلذجة ك ً
االنقيذد للقدرة القذىرةً الو ً
ً
مصنوع من
ّتمذد
أشرؼ
و
ى
(ِ)
ً
أثر" .
حج ور أك شج ور ،ليس لو من أكصذؼ األحيذء ه
عُت كال ه
اذلداية من السؤاؿ:
ً
أ – حسن اخلطذب يف ُّ ً
و
و
احملذكر أك
السؤاؿ ،كاناقذء الكلمذت بلطف كعطف؛ كي ال تن ٌفر ى
كيعذند.
كيكذبر
ادلخذطىب فياعنت
ى
ى
ً
ب – لكل زلذكور أك سلذطى و
للحديث كاحلوار معو ،ككذلك طريقةه لطرح
ب طريقةه غلب اتٍّبذعيهذ
ى
السؤاؿ عليو.
ُّ
و
ً
احملذكير لبذقي
بوؿ،
السؤاؿ ليىل ىقى
افااذح
سن ً
الكبلـ ال ىق ى
الكبلـ ،كٓتذصة ُّ
ي
ى
كيسامع ى
ج – يح ي
ً
الكبلـ كاحلوا ًر.

(ُ) ينظر :شبكة جنُت للحوار  http://jenin.frbb.net/t647-topicتذريخ أخذ ادلعلومة َُِِٗٓ/ُُ/ـ.
(ِ) أبو السعود" /إرشذد العقل السليم" ٓ.ِٕٔ :
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املبحح الرابع :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة األىبَاء
و
نىناقل إىل و
جديدة يف حوا ًر إبراىيم -عليو السبلـ -كدعوتًو لقومو ،فبعد أ ٍف خوفوه من
مرحلة
ي
كترؾ العبذدةً اليت ؼلذلفهم فيهذ،
،
بعبذدهتذ
لو
م
هت
كدعو
ىذ،
د
يعب
مل
إذا
ه
تساضر
ذ
أهن
يزعموف
آذلاًهم اليت
ي
ي
ٍ
ُّ
و
اعاذر بقولًو :ﱡﭐﮒ ﮓ ﮔ ﱠ [الصذفذت،]ٖٗ :
ىد ىع ٍوهي إىل أ ٍف ؼلر ىج معهم إىل عيد من أعيذدىم ،لكنو ى
أشد ك ُّ
فحذكرىم يف آذلاهم صراحةن كبوضوح ،كىي مرحلةه أعلى ك ُّ
أحد ،كفيهذ إعبل يف حرب عليهم،
كذلك عندمذ أعطذه اهلل –تعذىل -رشده ،فقذؿ :ﱡﭐ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱠ
السؤ ىاؿ اآليت:
[األنبيذء ،]ُٓ :فجذء إىل أبيو كقومو ككجو إليهم ُّ
 – 1قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ
[األنبياء]٬٩ :

السورًة الكرؽلة ابادأىم بسؤ واؿ ،كصيغةي
يف زلذكرة إبراىيم -عليو السبلـ-ألبيو كقومو يف ىذه ٍّ
السؤاؿ جذءت بػ (مذ) ،كىذه الصيغة االتسافهذمية ادلبادئة بػ (مذ) ييسا ىفهم ُّذ عن اَّهوؿ،
ىذا ُّ
(ُ)
تعيُت اجلنس .
كيطلب ُّذ ي
ً
السؤ ياؿ بطر و
احلموم بقولو" :عبذرةه عن
ابن حج ىة
يقة تسمى
ُّ
كيأيت ُّ
"ٕتذىل العذرؼ" كقد عرفو ي
ى
تسؤ ًاؿ ادلاكلٍّ ًم ،عمذ يعلم ،تسؤ ىاؿ من ال يعلم ،ليوىم أف شدةى الا ً
ابيو الواق ًع بُت ادلانذتسبُت أحدثت
ىٍ
ي
(ِ)
ً
ً
ً
الابذس ادلاب ًو بذدلابو بو"  ،كىذه الاسميةي لكبلـ البا ًر كمذ ىنذ يف قوؿ إبراىيم -عليو
عنده
ى
كبلـ اهللً -تعذىل ،-فيسمى و
الكبلـ يف صورة االتسافهذـ و
ً
السبلـ ،-أمذ إ ٍف جذء يف ً
لغذية
حينئذ :إير ياد
مذ ،كمذ يف قولو اهلل -تعذىل -يف خطذبو دلوتسى -عليو السبلـ -إذ يقوؿ :ﱡﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﱠ [طو.]ُٕ :
ً
اَّهوؿ و
ً
ً
األتسلوب دكا وع
لنكاة تيقصد لدل البلغذء ،كذلذا
مسذؽ
ادلعلوـ
كىو كذلك ىتس ٍو يؽ
ى
(ّ)
ادلدح كالذ ٍّـ ،أك الادلُّو يف احلب ،كاإلينذس .
وبيخ ،أك ادلبذلغةي يف ً
عدةه ،منهذ :الا ي
ط
يقوؿ الطذىر بن عذشور يف تفسَته" :كاالتسافهذـ يف قولو -تعذىل :-ﱡﮫ ﮬ ﮭ ﱠ ياسل ي
(ُ) ينظر :الاوكذين" ،فاح القدير" ْ.ُُّ :
(ِ) أبو بكر بن علي ابن حجة احلموم "خزانة األدب كغذية األرب"ٖ .تقيق :عصذـ شقيو( ،بَتكت ،جذر
كمكابة اذلبلؿ ،كدار البحذرََِْ ،ـ) ُِْٕ :
(ّ) ينظر :عبد الرمحن حسن حبنكة" ،الببلغة العربية أتسسهذ كعلومهذ كفنوهنذ"( .دماق دار القلم ،بَتكت ،الدار
الاذميةُُْٔ ،قُٗٗٔ-ـ) ِ.ّٗٔ :
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على الوصف يف قولو -تعذىل :-ﱡ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱠ ﭐفكأنو قذؿ :مذ عبذدتكم ىذه الامذثيل؟ .كلكنو
مذثيل ً
السؤ ًاؿ عن كٍن ًو الا ً
يغ بأتسلوب توجو االتسافهذـ إىل ذات الا ً
مذثيل يف بذدئ الكبلـ
إلُّذـ ُّ
ًص ى
ً
مذثيل كبُت كصفهذ بذدلعبودي ًة ً
ادلبلءمة بُت حقيقاًهذ ً
ادلعرب عنهذ بذلا ً
ادلعرب عنو بعكوفهم
إؽلذءن إىل عدـ
ً
ً
عليهذ .كىذا من ً
سمع جو ىاُّم ،فهم يظنُّونىو
ٕتذىل
العذرؼ اتساعملىو؛ ن
٘تهيدا لاخطئىاهم بعد أ ٍف يى ى
ً
بكلمة
السؤ ًاؿ
مساعلً نمذ كلذلك أجذبيوا تسؤالىو بقوذلم :ﱡ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱠ ؛ فإف شأ ىف ُّ
تسذئبلن ٍ
"مذ" أنو لطلب شرًح مذىي ًة ادلسؤكؿ عنو.
مذثيل لزيذدةً
كاف معنذىذ الد ٍّاؿ على اضلطذطهذ عن ر ً
ً
كاإلشذرةي إىل الا ً
تبة األلوىي ًة .كالاعبَت
عنهذ بذلا ً
االتساقبلؿ الذايت" (ُ).
يسلب عنهذ
مذثيل
ى
ي
يسأؿ عنو ،بأهنذ حجذرةه ال
اىيم -عليو السبلـ-تسؤالىو فيو ىو أدرل ٔتذ ي
كادلعٌت الذم ٍّ
يوجوي إبر ي
يقص يد بذلك ادلبذلغةى يف الذ ٍّـ ذلذه ً
تضر كال تنفع ،فهو ً
يسانكر
تضر كال تنفع ،ككذلك
اآلذلة اليت ال ُّ
ُّ
ي
و
كيقرع على ً
ً
بايء من صفذت
صف
قيذمهم بعبذدة ىذه
األصنذـ اليت ال تا ي
عليهم ،كيساهزئ ُّم ٍّ ،ي
األلوىي ًة.
ب على تسؤالًو عن ىذه األصنذـ اليت عكفوا عليهذ
كجذء يف زىرة الافذتس ًَت أف
منص ٌّ
االتسافهذـ ى
ى
الاحقَت ذلذ
االتسافهذـ أكؿ مذ تضمن االتساهذنةى كاالتساهزاءى ،مث
يعظموهنذ ،كيعبدكهنذ ،فاضمن ىذا
ي
ى
تضر كال تنفع ،مث إهنذ تاضمن
أشذر إليهذ؛ إذ اإلشذرة تاضم ين أهنذ حجذرةه زلسوتسةي ماذىدةه ال ُّ
بأ ٍف ى
ً
ً
صفذت األلوىي ًة اليت
غ لعبذدهتذ؛ ألهنذ ال ٘تلك شيئنذ من
اتسانكذر
مسو ى
العكوؼ على عبذدهتذ ،كال ٍّ
ى
توجب العبذدة (ِ).
مسانكرا اعاكذفىهم
األصنذـ اليت يعبدكهنذ بذمسهذ (الامذثيل) ،كمل يقل :إهنذ آذلةه،
كصلده مسى
ى
ن
ً
ائم
العكوؼ ىو
قُت ُّذ ،كإ ٍف كذف معٌت
عليهذ بذلعبذدة ،فهم يقضو ىف كقاهم ماعلٍّ ى
ي
االنكبذب الد ي
العكوؼ معنويذ ال زمنيذ ،فهو ُّذا ً
كيباعيو
ادلسامر ،فيكوف الاعلُّ يق ك
ف تعلُّ ىقهمٍّ ،
يساخ ُّ
ف كيي ٍّ
ُّ
ي
سخ ي
ن
ن
ً
لعملية انكبذُّم باكل دائم على عبذدة تلك األصنذـ اليت ال تضر كال تنفع،
الصورةً الاابيهي ًة
ُّذه ُّ
(ّ)
كال تسمع كال تبصر .
اذلداية من ىذا السؤاؿ:
(ُ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٕ.ْٗ :
(ِ) ينظر :زلمد بن أمحد ادلعركؼ بأيب زىرة" ،زىرة الافذتسَت"( .بَتكت ،دار الفكر العريب) ٗ.ِْٖٖ :
(ّ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ْ.ِّٖٓ :
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السؤاؿ حسب ً
٘تر بو يف احملذكرة.
يساعمل
أ – على السذئل أ ٍف
احلذلة اليت ُّ
أتسلوب ُّ
ى
ى
ً
ٍّ
مغزل.
ب–
ي
أكثر من ن
اتساعمذؿ الكلمذت اليت تؤثػ ير يف ادلسؤكؿ ،كيكوف ذلذ ي
السؤ ًاؿ
يد من كراء ىذا ُّ
ذئل يعلم اإلجذبةى ،كلكنو ير ي
ج – أحيذنذ ييوجو السؤاؿ للمسؤكؿ ،كالس ي
اإلجذبة الو ً
ً
ً
الوصوؿ إىل ذلك الغرض عن طريق
يد
اضحة ،ألنو يعرفيهذ يف
غَت
ى
األصل ،كير ي
ن
غرضذ معيػننذ ى
إجذباو.
السؤ ًاؿ دلذ لو من معٌت ز و
ً
اتساعمذؿ ً
األلفذظ ،بل
ائد عن
د–
لغة اجلسد كذإلشذرةً ى
ي
خبلؿ طرح ُّ
باكل و
و
كذمل.
أحيذنذ ياغيػ ير ادلعٌت
ً
السؤ ًاؿ عن كونًو تسؤاالن إىل و
ً
معذف أخرل
مهم يف فىه ًم
ق–
للاابيو دكهر ٌّ
الكبلـ ،كإخراج ُّ
حسب ً
ً
الكبلـ.
تسيذؽ
 – 2قال اهلل -تعالى

:-ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲙ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ [األنبياء :٭٭.]76-
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲚ

لػمذ ظهرت احلجة الداحظة على ً
قوـ إبراىيم -عليو السبلـ-بعد تلك احملذجة اليت جعل فيهذ
ي
ي
ً
ملي
كبَتىم ،كأبذ ىف ذلم بذلبيذف الع ٍّ
٘تذثيلهم اليت يعكفوف عليهذ من دكف اهلل –تعذىل -ن
حطذمذ ،كأبقى ى
أهنذ ال تصلح أ ٍف تكو ىف آذلةن ،إذ ىي ال تساطيع أ ٍف تدافع عن ً
نفسهذ من و
إنسذف عذدم ،فكيف ذلذ
ى
ي
ي
تعبدىذ من دكف اهلل -تعذىل.
تنفعك يذ ىمن ي
تنفع نفسهذ حىت ى
دافع عن غَتىذ؟ بل ال ي
أ ٍف تي ى
عقوؿ تسليمةه-بطر ً
وبيخ
يقة الا ً
كىنذ ؼلذطب إبراىيم -عليو السبلـ-عقوذلم –إف كذنت ذلم ه
كالاقري ًع ،إذ إهنم لو كذنوا يي ٍّ
فذع
فكرك ىف ،كييعملو ىف عقوذلم مذ عبدكا تلك األصنذـ اليت ال تساطيع ٍّ
الد ى
ً
ضرا؟ (ُ).
فهل
تنفع غَتىذ بايء ،تسواء كذف فذئد نة أـ ًّ
تساطيع أ ٍف ى
ي
عن نفسهذ ،فإ ٍف كذنت كذلك ٍ
السؤاؿ الذم طرحو تسيدنذ إبراىيم على قومو جذء بنذء على و
٘تهيد و
تسذبق لو بقولو عليو
كىذا ُّ
ن
السبلـ :ﱡﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
النفي
ﮃﱠ[األنبيذء ]ّٔ_ِٔ :فقد ن ىفى -عليو السبلـ -الفعل عن نفسو ،كنسبىو إىل غَته ،كىذا ي
ً
ص فيو للضركرةً ،فذإلضراب ب
كذب ،كالكذب
ه
ه
سلذلف للواق ًع كالعاقذده ،فهو ه
مذموـ عنو ،كييرخ ي
ً
ً
ً
ً
احلق يف آخر ادلاهد،
ضح لقومو ُّ
(بل) كذف ن
٘تهيدا حلجاو على النٍّػية الكذمنة يف نفسو ،كىي أ ٍف يا ى
كلذلك جذء تسؤالو :ﱡﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱠ .كإخبذره بقولو:

(ُ) أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٕ.ْْٗ :
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األخبذر إظلذ
ﱡ ﭽ ﭾ ﱠﭐ[األنبيذء ]ّٔ :ليس كذبنذ ،كإف كذف سلذل نفذ للواقع كالعاقذد ادلاكلٍّ ًم؛ ألف
ى
و
ساقر بأكاخرىذ ،كمذ يع يقبهذ ،مثل :الكبلـ ادلعقب و
اتساثنذء ،فإنو دلذ قصد تنبيههم على
بارط أك
تى ُّ
ي
كبلمذ ىو جذ ور على الفرض كالاقدي ًر ،فكأنو قذؿ :لو كذف ىذا
خطأ عبذدهتم لؤلصنذـ مهد لذلك ن
تعُت أ ٍف يكو ىف ىو
رضي بذالعاداء على شركذئًو ،فلمذ
حصل االعاداءي عليهم ٔتحض ًر كب ًَتىم ى
ى
إذلنذ دلذ ى
(ُ)
مجيعذ ،بقولو:ﭐ ﱡ ﮁ ﮂ ﮃ ﱠ
تسلب اإلذليةى عنهم ن
الفذعليلذلك ،مث ارتقى يف االتسادالؿ بأ ٍف ى
تنطق كال تيدافع عن
كبعد إجذباهم على تسؤالو ،كاعًتافهم بأف ىذه اآلذلة اليت يعبدكهنذ ال ي
الع ىج ً
كغيض الن ً
ً
السخف
ضج ًر ،كضيق الصد ًر،
نفسهذ ،كجو إليهم -بعد عملية الا ُّ
ب من ُّ
فس ،ك ى
كإعذدهتذ إىل ً
ً
و
ً
رشدىذ
ادلغلقة،
مألوؼ (ِ) .ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔﱠ-تسؤاالن لافايح األذىذف
ياجذكز كل
الذم
ي
كصو ًاُّذ ،فيقوؿ :ﭐﱡﭐﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﱠ ،أفبل تي ً
عملوف عقولىكم حقيقةى
ً
تضر ،كتركام عبذدة اهلل –تعذىل -الذم
تنفع كال ُّ
اإلعمذؿ ،كتافكركف ُّذ يف ىذه ادلعبودات اليت ال ي
كضرا ،فأين عقوليكم اليت خل ىقهذ اهلل تعذىل
نفعذ
بيده مقذليد األمور،
ن
ن
(ّ)
لكم لاعقلوا ُّذ ٍّ
كإنكذرا على ىذا
توبيخذ
السؤ ياؿ اتساعملو -عليو السبلـ-
كتفكركا؟ كىذا ُّ
ن
ن
العمل(ْ).
ً
أمذكن ماعددة ،كألغراض
احلذؼ اليت اتساعملو القرآف يف
أتسلوب
كمن مجذؿ الببلغة القرآني ًة
ي
ى
إعمذؿ عقلًو كذىنًو يف تقدي ًر ىذا احملذكؼ ،فنجده مرنة ػلذؼ مجلةن،
ببلغي وة سلالفة؛ لايعطي للقذرئ
ى
ادلاأم يل يف ىذه احملذكفذت باكل عذـ تسيجد أهنذ
كل لو ىدفيو كداللايو ،ك ٍّ
كمرنة كلمةن ،كأخرل حرفنذ ،ك ه
ً
كحلذؼ ادلفعوؿ باكل عذـ ضر ً
مل ٖتذؼ عبثنذ –حذشذ هلل-كإظلذ يحذفت ألغر و
بذف:
اض خذص وة،
يليق
الضرب األكؿ :أف يكوف
مقصودا مع احلذؼ ،فيي ىنول لدليل ،كيقد ير ٌّ
ن
كل يف موضع مذ ي
أمور (ٓ):
بو ،كالغرض حينئذ من احلذؼ ه
(ُ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٕ.َُِ :
(ِ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ْ.ِّٖٕ :
(ّ) ينظر :زلمد مكي بن أيب طذلب" ،اذلداية إىل بلوغ النهذية يف علم معذين القرآف كتفسَت كأحكذمو كمجل من
فنونو"ٖ .تقيق :رلموعة رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ كالبحث العلمي ،جذمعة الاذرقةُِْٗ( ،ىػ-
ََِٖـ) ٕ.ّْٕٕ :
(ْ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٕ.َْٓ :
(ٓ) ينظر :الزركاي ،الربىذف يف علوـ القرآف ّ.ُٔٔ :
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قصد االخاصذ ًر عند ً
قيذـ القرائ ًن.
ُ– ي
ِ – قصد االحاقذ ًر ،كقولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﱠ [اَّذدلة ،]ُِ:أم:
الكفذر.
ً
ً
كثَتا مذيعًتم احلذؼ يف رؤكس
ّ – قصد الاعميم ،كال تسيمذ إذا كذف يف حيٍّز الاعميم ،...،ك ن
اآلم.
ْ – تقدـ مثلو يف الل ً
فظ ،كقولو -تعذىل :-ﭐﱡ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﱠ [الرعد ،]ّٗ:أم:
كيثبت مذ ياذء.
ٓ – رعذية الفذصلة.
ٔ – البيذف بعد اإلُّذـ ،كقولو -تعذىل :-ﱡ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﱠ [األنعذـ ،]ّٓ:كالاقدير :كلو
جلمعهم.
شذء مجٍ ىعهم ى
ادلاعدم منزل ىة القذصر ،كذلك
مقصودا أصبلن ،كينزؿ الفعل ٍّ
ادلفعوؿ
الضرب الثذين :أال يكوف
ي
ن
الفذعل عند بنذء الفعل
عند إر
ادةُ)كقوع الفعل فقط ،كجعل احملذكؼ نسينذ منسينذ ،كمذ يي ى
نسى (ِ) ي
(
ً
ادلفعوؿ .
الفعل ال
ادلفعوؿ؛ ألف
للمفعوؿ  .كيقوؿ الزسلارم :تىػ ٍريؾ
ي
ى
الغرض ىو ي
ادلفعوؿ ً
للفعل ﭐﱡﭐﲜﱠ،
صلده قد حذؼ
ى
كمن خبلؿ تسؤاؿ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ -ي
كنساطيع أ ٍف نساناج أف ىذا احلذؼ جذء ألكثر من و
تسبب (ّ):
ى
ى
ً
ضح
ُ -لداللة الكبلـ عليو ككضوحو ،فقد تسبق تسؤالو ىذا حديثو عن آذلاهم كعبذدهتذ ،فيا ي
تنفع ،كأهنذ ال تساطيع الدفذع
أف
الاقدير يكوف على الاكل اآليت :تعقلو ىف أهنذ حجذرةه ال ُّ
تضر كال ي
ى
عن نفسهذ.
ذكر.
االحاقذر لالك اآلذلة اليت تيعبى يد من دكف اهلل –تعذىل ،-فهي ال
ِ–
ُّ
ي
تساحق عنده أف تي ى
ً
الفذصلة القرآني ًة.
ّ – رعذية
ليًتؾ ذلم اَّذؿ يف تقدي ًر احملذكؼ ،فييػ ٍعملوف عقوذلم ليادبركا قولو.
ْ–
اإلغلذز ،ى
ي
ً
ٓ – ككذلك قي ً
ص ىد منو الاعميم ،فليس الا ُّ
فك ير يف العبذدة أك الا ً
الفذئدة كالضرًر ،بل
كل أك
ي
(ُ) ينظر :زلمد بن عبد اهلل الزركاي" ،الربىذف يف علوـ القرآف"ٖ .تقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( ،بَتكت ،دار
إحيذء الًتاث العربيةُّٕٔ ،ىػُٕٗٓ-ـ) ِ.ُٕٕ-ُْٔ :
(ِ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.َُْ :
(ّ) ينظر :الزركاي ،الربىذف يف علوـ القرآف ّ.َُٓ :
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األصنذـ ك ً
ً
اتبذعهم آلبذئًهم كإعمذؿ عقوذلم.
بكل مذ ياعلق ُّذه
ٍّ
اذلداية من السؤاؿ:
ً
أتسذليب اإلقنذع ادلهم ًة.
درًج من
أ – أتسلوب الا ُّ
ً
ً
الكذب ال ُّ
كبلمو.
ب–
ي
يعد كذبنذ يف أكؿ احلديث ،كإظلذ ييناظر حىت ييام ادلاكلٍّ يم ى
و
و
ث.
حقيقة معي ونة ،يريدىذ ٍّ
وص ًل إىل
وبيخ كالاقري ًع يف
ج–
اتساخداـ الا ً
حذالت للا ُّ
ادلاحد ي
ي
كيعيده إىل
لمحذكر ،ى
ىن ى
ادلغلق ل ى
ػلاذج أ ٍف يكوف السؤ ياؿ صذع نقذ قويًّذ ى
د – أحيذ نذ ي
ليفاح ال ٍّذ ى
ً
رشده.
ق – من ً
و
ً
ليًتؾ ً
ذمع
الكبلـ من غ ًَت
حذؼ بعض
السؤ ًاؿ
لعقل الس ً
إخبلؿ بذدلعٌت؛ ى
ي
فنوف ٍّ
احلريةى يف تقدير ىذا احلذؼ.
املبحح اخلامس :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة الصعراء
قومو عن تلك اآلذلة اليت يعبدكهنذ ،يياهر ذلم
يف صورةو جديدة دلنذظرًة إبراىيم -عليو السبلـ -ى
ببلغة و
ردا كجوابذ عليو أكثر من مرةو ،دلذ ذلذا األتسلوب من و
ً
عذلية،
تسبلح
االتسافهذـ الذم أعيذىم ًّ
ن
ى
ً
ُّ و
و
ً
و
ادلسافهم،
ادلاحدث
ٍّ
يضع ذلذ احامذالت عدة ٔتقصود
ٍّ
احملذكر ،ك ي
كتعدد للمعذين يفهمهذ ادلقذبل أك ى
فيبدؤىذ بقولو:

 – 1قذؿ اهلل -تعذىل
اىيم -عليو السبلـ-يسافاح حو ىاره كزلذجاو بسؤ واؿ غ ًَت إنكذرم،
يف ىذا ادلقذـ صلد أف إبر ى
توبيخ على
يد اإلجذبةى حقيق نة على تسؤاذلم من غ ًَت إنكذ ور أك و
كذلك اتسانزاالن لطذئ ًر نفوًرىم ،فكأنو ير ي
و
و
ً
كطمأنية ،فقذؿ ذلم :ﱡ ﮘ ﮙﱠ (ُ).
بسبلمة
احملذكىرة
ب
كيضمن دخوىذلم ى
ى
ىذه العبذدة؛ ليكس ى
اتسافهم ىنذ تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-بػ (مذ) ،كاالتسافهذـ ُّذ ييطلب بو شيئذف :إمذ شر يح
و
اشاهذرا ،أك مذىيةي االتس ًم كحقيقايو اليت ىو ُّذ (ِ).
أكثر
االتس ًم بأ ٍف يغل ى
ن
كضوحذ منو ك ن
ذب عنو بايء ى
أم شيء ىو؟ جذء يف االتسافهذـ بػ (مذ) اليت
"أمُّ :
قذؿ الاوكذينُّ يف تفسَته ذلذه اآليةُّ :
(ّ)
يسافهم ُّذ عن اَّهوؿ ،كيطلب ُّذ تعيُت اجلنس" .
 -ﱡﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱠ [الشعراء]٤٧ :

(ُ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٗ.ُّٖ :
(ِ) ينظر :زلمد بن عبد الرمحن القزكيٍت" ،اإليضذح يف علوـ الببلغة"ٖ .تقيق :زلمد عبد ادلنعم خفذجي( ،طّ،
بَتكت ،دار اجليل) ّ.ِٔ :
(ّ) الاوكذين" ،فاح القدير" ْ.ُُّ :
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كقذؿ ذلك تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-مع ً
كيعلم حقيقاىهذ
علمو بأهنم يعبدكف
ن
أصنذمذ ،ي
تساحق العبذدة يف شيء ،فمذىيايهذ شلذ يعلموف
كمذىياىهذ ،إال أنو أر ىاد أ ٍف يريىهم أف ىذه األصنذـ ال
ُّ
أحجذرا أك أخاذبنذ صنعوىذ بأنفسهم ،مث جعلوىذ آذلةن تيعبى يد من دكف اهلل -تعذىل (ُ).
من كوهنذ
ن
أصنذمذ ،كلكنو أراد
يعلم أهنم يعبدكف
كاالتسافهذـ ىنذ
ٌّ
ن
صورم؛ فإف إبراىيم -عليو السبلـ -ي
ً
السؤ ىاؿ؛ ليكونوا ىم ادلبادئُت بارح حقيقة
افااذح
بذالتسافهذًـ
اَّذدلة معهم ،فأل ىقى عليهم ىذا ُّ
ى
ائح مذ فيو من فسذد؛ ألف الذم ياصدل
عبذدهتم كمعبوداهتم ،فالوح ذلم من خبلؿ شرح ذلك لو ي
و
لارًح ً
يعلم
أكثر شلذ ياعر بذلك ىمن ي
يسمعو ،كألنو ي
ياعر ٔتذ فيو من بطبلف عند نظم معذنيو ى
البذطل ي
نوع
يده من االحاجذج بو على فسذد دينًهم ،كقد أجذبوا اتسافهذمو باعيُت ً
أف جو ىاُّم يناأ عنو مذ ير ي
معبوداهتم (ِ).
إلفحذـ اخلص ًم ً
ً
العنيد بإلز ًامو احليج ىة،
"كىذا من أتسذليب احلًجذج الرفيعة يف القرآف الكرًن؛
السؤاؿ على ً
كإتيذنًو من ً
جهة االتسافسذ ًر ال اإلنكذ ًر اتسانزاالن لطذئر
جهة دليلًو كبرىذنًو ،فسذؽ ُّ
نفورىم ،كالاعبَت بذلفعل ادلضذرع (تعبدكف) للد ً
اللة على أف تسؤالىو كذف حُت تلبُّسهم بعبذدة األصنذـ،
ي
(ّ)
تنبيهذ ذلم على قبحهذ" .
أك أنو صور ذلم تلك احلذؿ ن
يده إبراىيم -عليو السبلـ،-
ك ُّ
آخر ير ي
السؤ ياؿ ليس عن ادلعبودين فحسب ،بل خر ىج إىل ن
معٌت ى
األصنذـ العبذد ىة؟ فلذلك كذنت إجذبايهم ماامل نة على أمرىم كذملةن ،كذدلباهجُت
تساحق ىذه
ىل
ُّ
ي
اباهذج كافاخذر ،كاتضح ذلك من خبلؿ ً
عطفهم على
كادلفذخرين ُّذ ،كأظهركا مذ يف أنفسهم من
و
ى
(ْ)
نعبد كحده .
قوذلم( :نعبد) (فنظل) ،فلم يقاصركا على زيذدة ي
يصحو ضمَتيىم
كالسؤاؿ ىنذ ٔتعٌت الابكيت كاإللزًاـ بذحلج ًة (ٓ) .ككأنو يريد بذلك أ ٍف
ى
(ُ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ُّٕ ،ّ:كعلي بن زلمد ادلعركؼ بذخلذزف" ،لبذب الاأكيل يف معذين الانزيل".
تصحيح :زلمد علي شذىُت( ،طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ىػ) ّ.ِّٔ :
(ِ) ابن عذشور "الاحرير كالانوير" ُٗ.ُّٖ :
(ّ) د .عدنذف مهدم الدليمي" ،اإلعجذز الببلغي يف القصة القرآنية :دراتسة يف تسور الطواتسُت"( .عمذف ،دار
غيداءَُِّ ،ىػ) ِٔٓ ،كينظر :إبراىيم بن عمر البقذعي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".
(القذىرة ،دار الكاذب اإلتسبلمي) ُْ.ْٕ :
(ْ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.ُّٕ :
(ٓ) ينظر :احلسن بن زلمد النيسذبورم" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف"ٖ .تقيق :الايخ زكريذ عمَتات( ،بَتكت،
دار الكاب العلميةُُْٔ ،ىػ) ٓ.ِّٕ :
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ً
ً
ادلصنوعة بأيديهم.
األصنذـ
كعقليهم من غفلاًو ،كاليت تسيطر عليهذ أكذكبةي عبذدة ىذه
كؽلكن طرح تسؤالُت ىنذ:
األكؿ :دلذذا ىنذ قذؿ :ﱡﭐﮘ ﮙﱠ كيف تسورة الص ً
ذفذت قذؿ :ﱡﭐﭿ ﮀﱠ [الصذفذت]ٖٓ :؟
الثذين :ىل (مذ) ىنذ ٔتعٌت (من)؟
ﭐ
كاإلجذبة عن السؤاؿ األكؿ :يقوؿ النيسذبورم يف تفسَته" :كإظلذ قذؿ يف تسورة الصذفذتﭐ
وبيخ ،كلذلك بػٌت الكبلـ على الز ً
يذدة،
يد الا ً
ﱡﭐﭿ ﮀﱠ [الصذفذت]ٖٓ :؛ ألنو أر ىاد ىنذؾ مز ى
ى
ىى
وبيخ مل غليبوه ،كىذىنذ ظنُّوا أنو
مث أردؼ بقولو:ﭐ ﱡﭐ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ كحُت صرح ىنذلك بذلا ً
(أصنذمذ) ،بل زادكا نذصبىو ،كعقبوه بقوذلم:
يد االتسافهذـ حقيقةن فأجذبوه ،كلكنهم مل يقاصركا على
ير ي
ن
)
ُ
(
لبلباهذج كاالفاخذ ًر"  .فزيذدة ادلعٌت دلت على زيذدةً ادلبٌت،
إظهذرا
ً
ﱡ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱠ ؛ ن
آية الص ً
ذفذت الاوبيخ ،كيف ً
ففهموا منو يف ً
يد حقيقةى االتسافهذـ ،فلم يضف على
الثذنية ظنُّوا أنو ير ي
ى
قولو( :مذ تعبدكف؟).
أمذ السؤاؿ الثذين فيقوؿ ادلذتريدم صذحب تأكيبلت أىل السنة" :كػلامل( ،مذ تعبدكف) أم:
(ِ)
السؤاؿ ُّ
و
اضح على أنو ليس كذلك ،إذ إف
تدؿ
باكل ك و
من تعبدكف؟"  .كتسيذؽ الكبلـ يف إجذبة ُّ
(من) ىنذ
(من) ييسافهم ُّذ للعذقل ،كىو عندمذ ى
تسأؿ أر ىاد الا ى
وبيخ كالا ى
بكيت ذلم ،فلو كذنت ٔتعٌت ى
ى
فهم كيىسمع ،كينفيو كذلك
لذىب ادلعٌت
ي
ى
ادلقصود منو -عليو السبلـ ،-بل كجعلهذ شيئنذ عذقبلن يى ي
قولو :ﭐﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱠ [الاعراء.]ّٕ – ِٕ :
اذلداية من السؤاؿ:
أ – ٗتالف طريقة السؤاؿ مع احملذكر نفسو من و
موقف آلخر.
ى
ً
اتساخداـ أداتو أك حرفو لو دالالت ماعددة ،كمذ ىنذ (مذ) ك(مذذا)
السؤاؿ ك
ب – صيغةي ُّ
ي
كغَتىذ.
ادلسؤكؿ ً
ً
ً
ادلسؤكؿ ،أك
ليكسب اعًتافنذ من
كبنذء الكبلـ عليو؛
ج -زلذكلة أخذ اإلجذ ًبة من
ى
(ُ) النيسذبورم "غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف" ٓ ،ِّٕ :كينظر :زلمود بن محزة الكرمذين" ،أتسرار الاكرار يف
القرآف ادلسمى الربىذف يف توجيو مااذبو القرآف دلذ فيو احلجة كالبيذف"ٖ .تقيق :عبد القذدر أمحد عطذ،
(القذىرة ،دار االعاصذـُّٗٔ ،ىػ) ُ.ُٗ :
(ِ) ينظر :زلمد بن زلمد ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة"ٖ .تقيق :د .رلدم بذتسلوـ( ،بَتكت ،دار الكاب
العلميةُُْٔ ،ىػََِٓ-ـ) ٖ.ّٔ :
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الرد على احملذكر ،أك ً
ً
أخذ دليل ياقول بو يف حواره معو.
األخذ من إجذباو دليبلن يىسااهد بو يف ٍّ
ى
 – 2قال اهلل -تعالى :-ﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱠ [الشعراء]٤٪ – ٤٩ :

بعد أ ٍف كجو إبراىيم -عليو السبلـ-تسؤالىو األك ىؿ إىل قومو يف ىذه اَّذدلة بقولو :ﱡﭐ ﮘ

السؤاؿ ،كىو يريد ىذه اإلجذبة منهم كي يساغلهذ يف
ﮙ ﱠ [الاعراء ،]َٕ :كأجذبوه عن ىذا ُّ
جدالو معهم ،أتبعو بسؤ واؿ آخر كاتسافه وذـ جديد ،كمن عذدة ً
اَّذدؿ أك احملذ ًكر أ ٍف ال يسافهم شلن
علم جوابو ،كال بد أف تكوف تلك اإلجذبة دلصلحاو؛ ألنو ائامنو على
غلذدليو
إال عن شيء قد ى
اجلواب(ُ).
ً
احلذؼ ،فحذؼ ادلفعوؿ بو
أتسلوب
اتساعمل -عليو السبلـ-ىنذ أتسلوبنذ بليغنذ عذلينذ ،كىو
ي
للفعل ادلضذرع ،كتقدير ىذا احلذؼ( :ىل يسمعوف دعذءكم إذ تدعوف؟) ،كحذفو؛ لداللة (إذ
(ِ)
ليًتؾ ذلم تقدير ذلك احملذكؼ ،فياذكركا مواقفهم مع تلك اآلذلة ،ىل أجذبٍاهم
تدعوف) عليو  ،ك ى
على دعذء من دعواهتم؟
السؤاؿ (الفعل ادلضذرع) مع (إذ) ،كرليء ً
الفعل ادلضذرع مع إذ يكوف على
كاتساعمل يف ىذا ُّ
حكذية ادلذضي ،فيكوف معنذه :اتساحضركا أحوالىكم ادلذضيةى اليت كنام تدعو ىف فيهذ تلك اآلذلةى،
أبلغ يف الا ً
كقولوا :ىل مسعوا ،أك أمسعوا ُّ
بكيت ذلم (ّ).
قط ،فيكوف ىذا
األتسلوب ى
ي
ً
اإلجذبة (ْ) ،فمن غ ًَت ادلمك ًن
تسبب
اىيم -عليو السبلـ-اإلجذبة ن
مسعذ؛ ألف الس ى
مع ي
كمسى إبر ي
ً
يب.
يق
اإلجذبة ،ك ٍّ
أف تكو ىف إجذبةه من غَت و
مسذع ،فذلس ي
مذع ىو طر ي
ادلؤدم إليهذ ،فمن ال ي
يسمع ال غل ي
(ٓ)
يقوؿ لقومو مبيٍّػننذ عيو ىار
السؤاؿ ىنذ :ىل غليبونكم حُت تدعوهنم؟  ،ككأنو ي
كػلامل معٌت ُّ
عبذدهتم ذلذه ً
اآلذلة :إف فعلكم ىذا تس ىفوه ،فإف عبذد ىة مثل ىذه األصنذـ اليت تعبدكهنذ من دكف اهلل -
ليل على صح ًة قويل ىو :ىل أجذبٍاكم ىذه
مساحق وة؛ ألهنذ ال ُّ
ى
تعذىل -غَتي
تضر كال تنفع ،كالد ي

(ُ) ينظر :تفسَت الاعراكم ُٓ.َُٗٗ/
(ِ) ينظر :القرطب ،اجلذمع ألحكذـ القرآف" ُّ.َُٗ :
(ّ) ينظر :الزسلارم" ،الكاذؼ" ّ.ُّٖ/
معوض كغَته( ،بَتكت ،دار الكاب
(ْ) نصر بن زلمد السمرقندمْ" ،تر العلوـ"ٖ .تقيق :الايخ علي زلمد ٌ
العلميةُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ) ِ.ٕٓٓ :
(ٓ) ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٔ :
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ً
اتسافهذمذ إىل معٌت
كطلب حذجذتكم منهذ؟(ُ) فخرج االتسافهذـ ىنذ من كونو
اآلذلة يف دعذئكم ذلذ،
ن
قومو على عبذدةً ىذه األصنذـ اليت ال تسمع ُّ
تضر كال تنفع
آخر ،كىو الذ ُّـ ،فهو ُّ
الدعذءى ،بل ال ُّ
يذـ ى
ً
يسمع ُّ
ينفع ،كىذا ليس حذؿ
أبدا ،فذلعبذدة تكوف دلن
ن
الدعذءى كغليبيو ،كيقد ير على أ ٍف يضر أك أ ٍف ى
ي
(ِ)
آذلاكم اليت تعبدكهنذ ،بل ىو حذؿ ً
اهلل ريب الذم أعبده أنذ .
السؤ ىاؿ ُّذه
اىيم -عليو السبلـ-قد كجو ىذا ُّ
كيبدك من خبلؿ تسيذؽ اآليذت الكرؽلة أ ٌف إبر ى
ً
السؤ ىاؿ
قبل بأهنذ
ُّ
غَتىذ ،فوجو ذلم ىذا ُّ
تساضره إذا خذلف أمرىذ ى
كعبى ىد ى
الطريقة؛ ألهنم قد ىددكه من ي
تبكيانذ ذلم كتسخريةن ،فهو مل يعبدىذ كمل تضره ،كىو أمذمهم بصح وة و
كػلذجهم ،كىي ال
كذملة ،غلذدذلم ُّ
ً
أبطل اتساحقذقىهذ للعبذدة ،فهي ال
تساطيع أ ٍف تدفع بايء
عن تسخرياو كتبكياو ذلم ،فهذا األمر قد ى
و (ّ)
عذبده الذم
مسع
٘تلك ُّ
يسمع بو ى
فع ألحد  .فإف أقل مذ ياوفػ ير إللو ييعبد أ ٍف يكوف لو ه
ي
الضر كالن ى
ً
فع
سمع ،كال ٘تلك الن ى
ياوجو إليو بذلعبذدة كاالباهذؿ ،كىذه األصنذـ اليت ياوجهوف إليهذ صمذء ال تى ي
كالضُّر (ْ).
غَته ال بد أ ٍف يلاجئ إليو؛
كىذه احلج ىة اليت ذكرىذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف أف ىمن ىعبى ىد ى
بذؿ و
ليعرؼ مر ىاده ،أك يسمع دعذءه ،مث يساجيب لو يف ً
منفعة أك دف ًع مضرةو ،فكأنو قذؿ ذلم :إذا
ى
ى
ى ى
يبذؿ
كذف الذم تعبدكنىو ال يسمع دعذءىكم حىت يعرؼ مقصوىدكم ،كلو عرؼ ذلك دلذ صح أ ٍف ى
الضر ،فكيف تعبدكنو؟ (ٓ).
يدفع ُّ
فع أك ى
الن ى
كؽلكن أف يكوف معٌت االتسافهذـ ىنذ ىو النفي ،أم :ال يسمعونىكم إذ تدعوف كال ينفعونكم
(ٔ)
السؤاؿ بُت اإلنكذ ًر كالا ً
السخ ًري ًة كالنفي ،كىي ببلغةه
بكيت ك ُّ
كيضركف ،كىو معٌت زلامل ،فيجمع ُّ
احلجة اليت آتذىذ اهلل
منحهذ اهلل –تعذىل-إلبراىيم -عليو السبلـ-حملذج ًة ىؤالء ،كىي ُّ
ببلغةه عذليةه ى
(ُ) ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ْٕٓ :
(ِ) ينظر :الرازم" ،الافسَت الكبَت" ّ.ْٕٓ :
(ّ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ٕ.ُّٔ :
(ْ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ٓ.َِِٔ :
(ٓ) ينظر :عمر بن علي بن عذدؿ الدماقي" ،اللبذب يف علوـ الكاذب"ٖ .تقيق :عذدؿ أمحد عبد ادلوجود،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ) ُٓ.َْ :
(ٔ) ينظر :زلمد بن يعقوب الفَتكزآبذدم" ،بصذئر ذكم الامييز يف لطذئف الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :زلمد علي
النجذر( ،طّ ،القذىرة ،اَّلس األعلى للاؤكف اإلتسبلميةُُْٔ ،ىػُٗٗٔ-ـ) ُ.َِّ :
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إيذه يف قولو:
ّٖ].

ﱡ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭐﱠ [األنعذـ:

اذلداية من السؤاؿ:
ً
ليقنعو ٔتذ يريد.
احملذكر يف حواره؛ ى
أ – على احملذ ًكر أ ٍف يساغل إجذبةى ى
أتسلوب كأبرع طر و
ً
و
يقة.
ليدحض حجاىو بأقول
احملذكر؛
ب – أ ٍف ى
ى
يعرؼ احملذ ًكر نقط ىة ضعف ى
يًتؾ لو تقدير
جدا؛ إذ ي
احملذكر أمر مهم ن
ج – اتساعمذؿ احلذؼ ادلفهوـ كادلعركؼ من قبل ى
ىذا احملذكؼ ،ككضع احامذالت تسذعد احملذ ًكر على بلوغ ىدفو من احلوار.
احملذكر ،كال
للسؤاؿ أ ٍف ٍّ
د – ؽلكن للمحذ ًكر خبلؿ طرحو ُّ
يفهمهذ ى
يضمن تسؤالو معذف عدة ي
احملذكر يف حَتة من أمره.
يكوف فيهذ
ه
غموض غلعل ى
 – 3قال اهلل -تعالى

 :-ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [الشعراء.]٤١ – ٤٬ :

بعدمذ اتسامع إبراىيم -عليو السبلـ-إىل إجذباهم كاليت فيهذ ٖتد من و
كٕتذىل لسؤالو
جهة،
ه
من و
جهة أخرل إذ قذلوا :ﱡﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﱠ [الاعراء ،]ْٕ :رد عليهم باحد
يدا بو إعبلمهم أف مذ تعبدكنو أنام كآبذؤكم كأجدادكم الذين تابعوهنم يف عبذدهتذ
على لفظ تسؤ واؿ ،مر ن
ىم أعدائي مساثنيذ رب العذدلُت؛ فإ ٍف قيل :كذنوا يعبدكف مع تلك ً
اآلذلة اهللى -جل كعز ،-فذتساثٌت
ن
(ُ)
يارؾ بو .
يعبده كال ي
ىنذ؛ ليعلموا أ ٍف ليس اهللي من بُت األعداء بل ىو الر ُّ
ب الذم ي
كيب تيساعمل يف الا ً
عج ً
كصيغة االتسافهذـ ُّذا الًت ً
ب
نبيو على مذ غلب أ ٍف ييعلم على إرادةً الا ُّ
الر ً
و
ؤية،
كثر إردافيو
بكبلـ ياَتي إىل شيء من عجذئب أحواؿ مفعوؿ ُّ
شلذ ييعلم من شأنو؛ كلذلك ى
كقولو -تعذىل :-ﱡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﱠ[النجم ]ّْ – ّّ :كغَتىذ يف كاذب اهلل(ِ).
الازمت بذلعبذدة على طر ً
يقة
كعندمذ مل غلد إبراىيم -عليو السبلـ-إال ذلك
ُّ
الاحجىر العقلي ك ُّ ى
اآلبذء كاألجداد – على حلمو كأنذتو اليت كصف ُّذ – إال أنو مل غلد إال أ ٍف يهزمهم و
بعنف كقوةو،
ى
ي
ً
ً
تسمح
لعقيدهتم الفذتسدة اليت
بإعبلف العداكةً دلعبوداهتم اليت يعبدكهنذ – مذ عدا رب العذدلُت-كتبيذنذ
ي
ي
تضر كال تنفع العابذرات ً
مباعدا بعقيدتًو
الق ىدًـ ك ً
ذلم بعبذدة ىذه اآلذلة اليت ال ُّ
تسبق ،ن
االتبذع دلن ى
ي
(ُ) ينظر :السمرقندمْ" ،تر العلوـ.ٕٓٓ :ِ :
(ِ) ينظر :ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ُٗ.ُُْ :
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ً
غلذىر ذلم بعدائو آلذلاهم كعقيدهتم كعقيدة آبذئهم (ُ).
الصحيحة ،كأ ٍف ى
كٖتضيض ،فهو يقوؿ ذلم" :ىل نظرت ،فأبصرت ،كتفكرت مذ كنام
حث ذلم
كيف ىذا السؤاؿ ٌّ
ه
و
ضبللة
تضر حىت تعلموا أنكم على
تنفع كال ُّ
سمع كال ي
تعبدكف من ىذه األصنذـ اليت ال تى ي
و
كجهذلة"(ِ).
يضركين بأدىن شيء
كصيغة الاحدم جذءت بقولو :ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ ،فإف كذف بقدرهتم أ ٍف ُّ
ب
زلمي من الر ٍّ
من الضرًر ،أك يكيدكين بأم كيد ياذؤكف ،فليفعلوا؛ فإهنم ال يقدركف الباةى ،ألنٍت ٌّ
ادلاضم ًن معٌت االتساهز ًاء
الذم صفذتيو اليت تسأذكرىذ لكم بعد (ّ) .كعلزة االتسافهذـ ىنذ لئلنكذ ًر
ٍّ
السخرية (ْ).
ك ُّ
السؤاؿ يف الاعب ًَت ك ً
الوصف ،فقد كصف
كصلد براعة من تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ-يف ىذا ُّ
و
موصوؼ ،كأكج ًز عبذرةو ،كىي العداكةي بينو كبينهم :ﱡﭐ ﯟ ﯠ ﯡ ﱠ فوصفهم
آذلاهم ،كذكرىذ بأقل
لوصف ً
لداللة و
و
ً
ً
مجيلة ،كىي أف
ككصف اجلمذعة؛
الفرد
بذلواحد كىو ادلصدر (عدك) ،كالذم يصلي يح
كل و
ليناقل بلطف إىل
صفحذ عنهم ،كاناقل بأتسلوب مغذي ور،
معبود لكم بذاتو ٌّ
عدك يل ،مث ى
ضرب ن
ى
ذكر ً
و
مضى يقوؿ :كالذم ..كالذم..؛
معبوده ٍّ
يكذد يسكت ،إذ ى
احلق بأكصذؼ عديدة حىت كأنو ال ي
لياعرىم ،كيػعلًمهم ٔتحباو ذلذا اإللو؛ ألف ًمن أمذر ً
ات احملبة كثرىة ذك ًر احملبوب ،ككثرىة أكصذفًو
يٍ ى
ى
(ٓ)
ً
ً
كأفضذلو ،فذحملبُّو ىف ييسهبو ىف يف الثنذء على زلبوُّم ،كييعرضوف عن ذكر غَته .
كىذا كبلـ بديع ذكره الزسلارم يف كاذفو ،قذئبلن " :لػمذ أجذبوه ّتواب ادلقلٍّدين آلبذئًهم قذؿ
ً
أقصى غذيذتو ،كىي عبذدةي األقدمُت األكلُت من آبذئكم ،فإف ُّ
الاقد ىـ
أمر تقليدكم ىذا إىل ى
ذلم :رقُّوا ى
حقذ ً
كاألكليةى ال يكوف برىذ نذ على ٍّ ً
ينقلب ًّ
بذلق ىدـ ،كمذ عبذدة من عبد ىذه
البذطل ال
ي
الصحة ،ك ى
األصنذـ إال عبذدة أعداء لو ،كمعٌت العداكة قولو -تعذىل :-ﱡﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭐﱠ
(ُ) ينظر :قطب" ،يف ظبلؿ القرآف" ٓ.َِِٔ :
(ِ) الاوكذين" ،فاح القدير" ْ ،ُُِ :كينظر :أبو السعود" ،إرشذد العقل السليم" ٔ.ِْٖ/
(ّ) ينظر :تفسَت السعدم ُ.ِٓٗ/
(ْ) ينظر :زليي الدين دركيش" ،إعراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص دار اإلرشذد ،كغَتىذُُْٓ ،ىػ) ٕ.ٖٔ :
(ٓ) ينظر :عبد الكرًن بن ىوازف القاَتم "لطذئف اإلشذرات"ٖ .تقيق :إبراىيم البسيوين( ،طّ ،مصر ،اذليئة
ادلصرية العذمة للكاذب) ّ ،ُّ/احلسُت بن مسعود البغوم :معذمل الانزيل يف تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :عبد
الرزاؽ ادلهدم( ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبَُِْ ،ىػ) ّ.َْٕ :
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ً
أعداء اإلنسذف كىو الايطذ يف ،كإظلذ قذؿ :ىع يد ٌّك ًيل
أعدل
م على عبذدهتذ ى
[مرًن ،]ِٖ :كألف ادلغر ى
ً
للعدك،
أيت عبذديت ذلذ عبذد نة
أين
تصويرا
للمسألة يف نفسو ،على معٌتٍّ :
ي
فكرت يف أمرم فر ي
ٌ
ن
كبٌت عليهذ
فذجانباهذ ،ي
كآثرت عبذدةى ىم ًن اخلَتي كلو منو ،كأراىم بذلك أهنذ نصيحةه نى ى
ص ىح ُّذ نفسو ٌأكال ى
نفسو ،كمذ أر ىاد لنذ إال مذ أر ىاد لركحو؛
تدبَت أمره ،لينظركا فيقولوا :مذ نصحنذ إبراىيم إال ٔتذ ى
ى
نصح بو ى
ً
عدك لكم مل يكن بالك
أبعث على االتسامذع منو .كلو قذؿ :فإنو ٌّ
ليكو ىف أدعى ذلم إىل ال ىقبوؿ ،ك ى
ً
ادلثذبة ،كألنو دخل يف بذب من الاعر ً
يح؛ ألنو
يض
ً
يض ،كقد يبلغ الاعر ي
للمنصوح مذ ال يبليغو الاصر ي
ى
الاأمل إىل الاقبُّل"(ُ).
ياأم يل فيو ،فرٔتذ قذده ٌ
اذلداية من السؤاؿ:
اإلقنذع
فيد يف عملية
ً
يذكر بعض الصفذتً لايء مذ إذا كذف ذلك يي ي
أ – غلوز للسذئل أ ٍف ى
للمحذكًر.
ى
ً
ً
ً
ً
احلق
يضذ بذلنُّصح ،كاإلرشذد ،كالداللة على ٍّ
ب – على احملذكر أك ادلقن ًع أ ٍف ٍّ
يضم ىن كبلمو تعر ن
يبلغ يف ً
يح.
يض أحيذنذ ي
ٔتذ يفعل من ذلك كلو بنفسو ،فذلاعر ي
نفس ادلنصوح مذ ال يبلغو الاصر ي
ً
أتسلوب اإلغلذز يف تسؤالًو مع كضوح و
ً
لداللة ادلر ًاد من
كذمل
يساعمل
للسذئل أ ٍف
ج – يفض يل
ى
ى
ً
كبلمو.

(ُ) الكاذؼ ،الزسلارم.ُّٗ-ُّٖ/ّ ،
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املبحح السادس :أسئلتى ــ علَى السالو ــ يف سٌرة الصافات
- 1قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱠ [الصافات.]١٬ :
ابادأ إبراىيم -عليو السبلـ-زلذكرتو ىذه بسؤاؿ موجو إىل أبيو كقومو :ﱡ ﭿ ﮀﱠ كمذ
و
مقذرب لو لفظنذ ،فقذؿ :ﱡ ﮘ ﮙﱠ ،ككمذ قلنذ تسذب نقذ فإف زلذكرىة
ابادأىذ يف تسورة الاعراء بسؤاؿ
إبراىيم -عليو السبلـ -ليست مرحل نة كاحدة ،بل ىي مراحل عدة ،كياهد عليو تذريخ رتسولنذ زلمد
ات كمر و
صلى اهلل عليو كتسلم -فقد حذكر قومو مر وكل مرة ياوجو إليهم بكبلـ مغذير لغ ًَته؛
ات ،كيف ٍّ
ى ى
ألف لكل و
مقذـ مقذالن ،كىذا مذ فعلو تسيدنذ إبراىيم -عليو السبلـ -مع قومو.
كينكر عليهم عبذدة تلك األصنذـ من دكف اهلل -
توبيخي
كاالتسافهذـ ىنذ
ٌّ
ٌّ
كإنكذرم ،يوٍّٓتهم ي
تعذىل(ُ).
فهل ىنذؾ فرؽ بُت السؤالُت؟ كإف كذف ىنذؾ فرؽ فمذ ىو؟
ُ – قيل :إهنمذ ٔتعٌت كاحد ،كىذا مذ ذكره ادلذتريدم يف تفسَته إذ قذؿ" :ػلامل قولو:
ﱡﮘﮙ ﱠ على مذ ذكر يف آية أخرل :ﱡ ﭿ ﮀ ﱠ"(ِ) ،كىذا مذ يؤيٍّ يده كبلـ صذحب مبلؾ
الا ً
أكيل بقولو" :يسأؿ عن زيذدةً اتسم اإلشذرة يف قولو :ﱡ ﭿ ﮀﱠ كتسقوطهذ يف تسورة الاعراء؟
تسل -عليهم السبلـ-مع أشلهم مل ً
ً
الر ً
القرآف العظيم
تأت يف
صص ُّ
كاجلو ي
اب عن ذلك أف قى ى
الد ً
ً
هنج كاحد يف ُّ
طبذع األم ًم
عذء ،كاجلواب ،كادلراجعة ،كاحملذكرة ،كال ؽلكن ذلك
على و
الخابلؼ ً
ً
كأغر ً
لكل و
مقذؿ ،فمرةن ترد القصة على الدعذء ،كإبداء احلجة،
اضهم كاخابلؼ
مقذـ ه
احلذالت ،ك ٍّ
ً
مقذالت
يورد من
كالاوبيخ من غَت ذكر شيء من جواب ادلدعوين تسول اإلخبذ ًر باكذيبًهم ،كمرنة ي
ً
الر ً
األمم لرتسلهم اليسَت ،كمرنة ُّ
تسل كاألمم.
إطنذب
ؽلد
الكبلـ يف احملذكرات بُت ُّ
ى
قوؿ إبراىيم -عليو السبلـ-يف تسورة الصذفذت :ﱡﭐﭿ ﮀﱠ إىل
فمن الضرب األكؿ :ي

آخر القصة ،كمل يرد فيهذ كلمة كاحدة من مراجعاهم لو تسول الوارد من قوذلم :ﱡﭐ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﱠ [الصذفذت ،]ٕٗ :كليس ىذا ٔتراجعة لو كال جوابذن على كبلمو -عليو السبلـ.
كمن الض ً
الاعراء فإنو ذكر فيهذ جو ىاُّم بقولو –تعذىل-سلربان عنهم :ﱡﭐﮛ
رب الثذين :آيةي ُّ
(ُ) ينظر :منصور بن زلمد السمعذين" ،تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :يذتسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عبذس( ،طُ،
الريذض ،دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ) ْ.َّْ :
(ِ) ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٔ :
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ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱠ [الاعراء ،]ُٕ :مث لػمذ تسأذلم -عليو السبلـ -تقريعذن ذلم كتوبيخذن،
فقذؿ :ﱡﭐ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱠ [الاعراء ،]ّٕ – ِٕ :أجذبوا

بقوذلم:ﭐﱡﭐ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﱠ [الاعراء.]ْٕ :
كمن الضرب الثذلث :قصةي شعيب -عليو السبلـ -يف تسورة ىود كأشبذىهذ ،كتأمل ال ىقصص
الواردة يف القرآف ٕتدىذ جذرية على مذ ذكرتو ،فلمذ كذف يف آية الصذفذت دعذءي إبراىيم -عليو
ً
اإلطنذب فيمذ يقطع ُّم من قولو :ﭐﱡﭐ ﮂ
نيع كتسيء مرتكبهم شلاد
السبلـ -ذلم مبيٍّنذن حذ ىذلم الا ى
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصذفذت ،]ٖٔ :كقولو :ﱡﭐ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﱠ [الصذفذت ،]ٗٓ:كعيوا

نذتسب
غَت قوذلم:ﭐﱡﭐ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱠ [الصذفذت،]ٕٗ :
بذجلواب ،كمل يػل ى
ى
ك عنهم ي
نذتسب تسقو ىط اتس ًم
هج
ذلك زيذدةى اتس ًم اإلشذرةً ،كدلذ كذنت آيةي ُّ
الاعر ًاء كاردةن على غ ًَت ىذا الن ً
ى
ى
ً
ادلفهوـ عن ً
العرب أف
كمن
اإلشذرة فقيل :ﱡﭐ ﭐ ﮘ ﮙ ﱠ كمل يقل (مذذا) كمذ يف آية الصذفذت ،ى
ً
وبيخ ى
ادلقهور أبدان
ادلساف ًهم إذا ى
يع كالا ى
أطذؿ ى
قصد الاقر ى
كبلمو إدالءن ْتجاو كتعنيفذن دلن يؼلذل يفو ،ك ي
(ُ)
زلصور" .
ه
ً
الزيذدة ،فأتبعو
ِ – جذءت الزيذدة (ذا) ىنذ؛ ألنو أر ىاد زيذدةى و
كبلمو على ىذه ٍّ
توبيخ ذلم ،بذنينذ ى
وبيخ مل غليبوه على
بقولو :ﭐﱡﭐ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصذفذت ،]ٖٔ :كحُت صر ىح ىنذ بذلا ً
ً
االتسافهذـ حقيقةن فأجذبوه على تسؤالًو،
وبيخ .كىنذؾ ظنُّوا أنو يريد
تسؤالو؛ ألهنم علموا مر ىاده كىو الا ي
ى
(أصنذمذ) ،بل زادكا كعقبوا على ذلك بقوذلم:ﭐ
كبسطوا يف كبلمهم كإجذباًهم بسطنذ ،كمل يقاصركا على
ن
لبلباهذج كاالفاخذ ًر (ِ).
إظهذرا
ً
ﱡﭐﮞ ﮟ ﮠﱠ [الاعراء ]ُٕ :ن
ً
اخلطذب أك االتسافهذـ ،فأجذبوه على تسؤالًو ،ك(مذذا) فيو مبذلغةه،
ّ – كقيل" :مذ" ىي َّرًد
وبيخ ،فلمذ كٓتهم مل غليبوه (ّ).
كتضمُت للا ً
ه
(ُ) أمحد بن إبراىيم الثقفي الغرنذطي" ،مبلؾ الاأكيل القذطع بذكم اإلحلذد كالاعطيل يف توجيو ادلااذبو من آم
الانزيل" .كضع حواشيو :عبد العٍت زلمد الفذتسي( ،بَتكت ،دار الكاب العلمية) ِ.ّٕٔ :
(ِ) النيسذبورم" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف" ٓ.ِّٕ :
(ّ) زلمود بن محزة الكرمذين" ،غرائب الافسَت كعجذئب الاأكيل"ٖ .تقيق :د .مشراف تسركذؿ العجلي( ،ج ٌدة ،دار
القبلة ،بَتكت ،مؤتسسة علوـ القرآف) ِ ،ّّٖ :كالفَتكز آبذدم "بصذئر ذكم الامييز" ُ.ّْٕ/
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أيضذ قوؿ إبراىيم -عليو السبلـ -ىنذ :ﱡﭿ ﮀ ﱠ  ،كقولو يف مكذف آخر:
كاخالف ن
ﭐﱡ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱠ [األنبيذء ]ِٓ :فقد ذكر يف ادلوضع الثذين إجذباهم على السؤاؿ

قذئلُت :ﱡﭐ ﮜ ﮝﱠ كيف مكذف آخر على تسؤاؿ:ﭐﱡﭐﲈ ﲉﱠ فأجذبوا
،

بقوذلم:ﭐﱡﭐﲟﲠ

ﲡﲢﱠ ،كمل يذكر يف موضع ىذه اآلية الكرؽلة شيئنذ من ذلك ،فلم غليبوه على تسؤالًو ،فيعزك
ً
ً
ادلذتريدم ذلك إىل أنو مل غليبوه ُّذا اللٍّ ً
األلفذظ
اخابلؼ
سذف ٔتذ أجذبوه بو ،كإظلذ ذكره على
ً
ً
احلركؼ ك ً
األلفذظ ال ييغيٍّػ ير ادلعٌت ،كمشل كل مذ فيو اخابلؼ يف مجيع
تغيَت
ليعلم أف ى
كاحلركؼ؛ ى
قصص القرآف الكرًن يذكرىذ مكررة معذدة سلالفةى األلفذظ كاحلركؼ كالقصةي كاحدةه؛ ليدؿ على أف
ً
الكبلـ معنذه كليس لفظىو كحركفىو(ُ).
ادلقصود من
ادلأخو ىذ ك
ى
ْ – كقيل :معنذه :دلذذا تعبدكف ىذه األكثذف (ِ).
اذلداية من السؤاؿ:
تسيذؽ
السؤ ًاؿ كالا ً
مقذمو أك ى
أ – الافنُّ ين يف عملي ًة طرح ُّ
نوع فيو ٔتذ ياو ي
احملذكر أك ى
افق كحذل ىة ى
احلديث كادلقذؿ.
ً
للمسؤكؿ كإثبذت
اخلَت
السؤاؿ غلب أ ٍف يكوف
ب – عند طرح ُّ
القلب صذفينذ ال ير ي
يد إال ى
ي
تسبق ىذه اآلية بقولو -تعذىل :-ﱡﭐﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱠ [الصذفذت]ْٖ :
احلقيقة؛ لذلك ى
 :-ﱡﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱠ [الصافات :٭]١

 – 2قذؿ اهلل -تعذىل
وبيخ كاإلنكذ ًر عليهم على
ذبق مل يكن لبلتسافهذـ ،كإظلذ كذف للا ً
بعد أ ٍف عرفنذ بأف ُّ
السؤ ىاؿ الس ى
تسبب
مذ يعبدكف من دكف اهلل -تعذىل ،-يسامُّر إبراىيم -عليو السبلـ-يف توبيخو ذلم ،كمبيػننذ ى
الاوبيخ بطر و
٘تسككم ُّذه األصنذـ اليت تعبدكهنذ من دكف اهلل –
يقة أك بأخرل ،فيقوؿ ذلم :إف ُّ
ً
بذآلذلة اليت تيعبى يد ،كإظلذ ىي آذلةي دكف اهلل –تعذىل-كدكف
تعذىل-ىو كذب كافًتاء ،فهي ليست
عبذدتو (ّ).
ً
حقو إىل و
قلب ادلعٌت عن ٍّ
بذطل ،كأىفى ىكهم ،يعٌت:
ك ي
قلب الايء عن جهاو ،أك ي
اإلفك :ي

(ُ) ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ِٕٓ :
(ِ) السمرقندمْ" ،تر العلوـ" ّ.ُْٓ :
)ّ( ينظر :ادلذتريدم" ،تأكيبلت أىل السنة" ٖ.ّٕٓ-ِٕٓ :
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(ُ)
كزكر ك٘تويوه(ِ).
صىرفىػ يهم  ،كمسٍّي إف نكذ؛ ألنو ال حقيق ىة لو يف الواقع ،بل ىو ه
ى
كذب ه
ً
غَت اهلل –تعذىلٔ ،-تعٌت :قد فع ٍلايم؛
ك
االتسافهذـ ىنذ ىو لئلثبذت ،فيي ي
ي
ثبت أهنم قد فعلوا فعبدكا ى
(ّ)
ً
جهة اإلنكذ ًر عليهم كموض ًع ً
لاحديد ً
غلطهم ،أال
السؤ ياؿ
فعبد٘توىم دكنو  .كؽلكن أ ٍف يكو ىف ىذا ُّ
ً
الكذب (ْ).
كىي عبذدةي غ ًَت اهلل –تعذىل ،-فهي آذلةه كذذبة بل أتسوأ أنواع
كؽلكن أ ٍف يكو ىف الكبلـ ىنذ ٔتعٌت :تطلبوف آذلة كذذبة ،أم :تطلبوف منهذ مذ يطلب من اهلل -
تعذىل (ٓ).
كيف ىذا السؤاؿ حسب أقواؿ العلمذء ىٍضلوينذ قوالف علذ:
ً
ً
أكيد على أف ىذه
للعنذية
ُ -قدـ ادلفعوؿ على الفعل؛ كذلك
بذدلفعوؿ ،كىو بذلك يريد الا ى
ً
كذب كافًتاءه.
ادلعبودات ال
ُّ
تساحق ذلك ،فهي ه
إفك ك ه
مفعوؿ لو ،تقديره :أتريدكف آذلة من دكف اهلل إف نكذ؟ كإظلذ قد ىـ
جذء يف الكاذؼ أف "أئف نكذ"
ه
ً
ً
األىم عنده أ يف يكذفحهم
ادلفعوؿ لو على
للعنذية ،كقدـ
ادلفعوؿ على الفعل
ى
ى
ادلفعوؿ بو؛ ألنو كذ ىف ُّ
(ٔ)
إفك و ً
بأهنم على و
كغلوز أف يكوف إف نكذ مفعوالن ،يعٍت :أتريدكف بو إف نكذ" .
كبذطل يف شركهم ،ي
و
ِ – كؽلكن أ ٍف يكوف (إف نكذ) مفعوالن مطل نقذ و
زلذكؼ تقديره :أتأفكوف إف نكذ ،كتعبدكف
لفعل
آذلة تسول ً
اهلل -جل كعز.)ٕ( -
اذلداية من السؤاؿ:
أ – اتساعمذؿ األتسذليب العربية يف تقدًن الكبلـ كتأخَته؛ دلذ فيو من اخابلؼ معٌت كتأكيد

)ُ( ينظر :زلمد بن احلسن بن فورؾ" ،تفسَت ابن فورؾ"ٖ .تقيق :عبلؿ عبد القذدر بندكيس( ،مكة ادلكرمة،
جذمعة أـ القرل ،رتسذلة مذجساَتَُّْ ،ىػََِٗ-ـ) ُ.ُِٓ :
)ِ( ينظر :زلمد صديق خذف القنوجي" ،فاح البيذف يف مقذصد القرآف" .عٍت بطبعو :عبد اهلل بن إبراىيم
األنصذرم( ،بَتكت ،ادلكابة العصريةُُِْ ،ىػُّٗٗ-ـ) ْ.ِْٗ :
)ّ( زلمد بن عبد اهلل ادلعركؼ بذبن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ٖ .تقيق :حسُت بن عكذشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،القذىرة ،دار الفذركؽ احلديثةُِّْ ،ىػََِِ-ـ) ْ.ْٔ :
(ْ) ينظر :القاَتم" ،لطذئف اإلشذرات" ّ.ِّٓ :
(ٓ) السمعذين" ،تفسَت القرآف" ْ.َْْ :
(ٔ) الزسلارم" ،الكاذؼ" ْ.ْٗ :
(ٕ) ينظر :البغوم" ،معذمل الانزيل" ْ ،ّْ :كعبد الرمحن بن علي اجلوزم" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت"( .طّ،
بَتكت ،ادلكاب اإلتسبلميَُْْ ،ىػ) ّ.ْْٓ :
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على شيء تريده من تسؤالك عنذيةن بو.
مسذع اإلجذبة من
ٍّ
ب – ؽلكن للمحذ ًكر أك
أكثر من تسؤ واؿ إذا مل يكن ي
غرضو ى
ادلاحدث أ ٍف يطرح ى
وبيخ كالاقري ًع كغَتىذ.
احملذكر ،كإظلذ لغرض ببلغي آخر ،كذلا ً
ى
 – 2قذؿ اهلل -تعذىل :-ﱡ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱠ [الصذفذت]ٖٕ :
يسامر أبونذ إبراىيم -عليو كعلى نبينذ الصبلة كالسبلـ-يف طرح األتسئلة عليهم ،مبطٍّننذ تلك
و
و
ً
بُت ذلم
عبذدهتم كذذبةه
موضع خطئهم يف ُّ
السؤاؿ السذبق ،كىو أف ى
األتسئلة باهديد ككعيد ،فبعد أ ٍف ى
ى
ً
و
مسمينذ ذلك بذإلفك ،كجو إليهم تسؤاالن يقوؿ فيو :إذا عبدت
قلب
للجهة احلقيقة ٍّ
غَت صحيحة ،فيهذ ه
ى
و
ً
و
ً
ً
ً
و
احلق ادلاصف بصفذت الكمذؿ من قدرة كعظمة كجربكت ،ىل
رب العذدلُت اإللو ٍّ
غَت اهلل –تعذىلٍّ -
ى
ً
ُّ
كيغفر لكم ًشرىككم الذم أشركاموه معو؟
،
ة
حسن
ة
ذمل
مع
اخلذ٘تة
يف
كم
ل
يعذم
ف
أ
ف
و
ن
تظ ى ٍ ى
ن
ن
ى
أم و
رب العذدلُت،
شيء ظنُّكم
كىو
اتسافهذـ و
ٍّ
ٔتساحق العبذدةً ،فهو ُّ
توبيخ كٖتذي ور كتوعُّ ود ،أمُّ :
ي
فًتكايم عبذدتىو ،كجعلام لو عديبلن ىي األصنذـ تعبدكهنذ من دكنو؟ فمذ تظنُّونىو فذعبلن بكم بفعلو؟ كمذ
فبلف أك و
عقذبو الذم تسينزليو بكم ،كحذلكم ىذه عبذدة غَته؟ كىذا مثل من يسيء إىل و
عبلف من
يى
ي
ي
(ُ)
مقذبل إتسذءىتك إليو؟
النذس ،فهل ُّ
تظن أ ٍف ى
يوقع بك ن
خَتا ى
يد بذلظ ٍّن :االعاقذد
ؽلكن أف يكو ىف االتسافهذـ أيريد بو
وقيف على اخلطأ ،كمذ أر ى
اإلنكذر كالا ي
ي
ك ي
ً
و
االعاقذد
يطلق إال على
غَت
مطذبق للواق ًع ،كمل ٍّ
العلم ال ي
يسمو ن
اخلطأ ،كمسٍّي ظننذ؛ ألنو ي
علمذ؛ ألف ى
ً
احامذؿ النقيض
قيض .كال ينافي
٘تييزا ال
ادلطذبق للواقع ،كلذلك عر
ي
ػلامل الن ى
وجب ن
فوه بأنو :صفةه تي ي
ي
إال مىت كذف مواف نقذ للواقع (ِ).
ً
ُت أىنوي يغل ٍّويز ىج ٍع يل ىى ًذ ًه
أحدعلذ :أىتىظينُّو ىف بًىر ٍّ
يقوؿ الرازم -رمحو اهلل"-فيو كجهذف ،ي
ب الٍ ىعذلىم ى
ب الٍعذلى ًمُت أىنو ًمن ًجٍن ً ً ً
ٍ ً
ًً ً
ً
ىج ىس ًذـ ىحىت
س ىىذه ٍاأل ٍ
اجلى ىم ىذدات يم ىاذ ًرىكةن لىوي ًيف الٍ ىم ٍعبيودية ،ىكثىذن ىيهذ :أىتىظينُّو ىف بىر ٍّ ى ى ي ٍ
ً
ً
س ىك ًمثٍلً ًو ىش ٍيءه" ( .)3كىو ٖتذير موجو
وىذ يم ىسذ ًكيىةن لىوي ًيف الٍ ىم ٍعبيودي ًة فىػنىبػ ىه يه ٍم بً ىذل ى
ىج ىع ٍلاي يم ى
ك ىعلىى أىنوي لىٍي ى
غَته من ىذا اإلفك؟ كىذا كمذ يف قولو -تعذىل:-
إليهم ٔتعٌت :مذ ظنُّكم إذا لقياموه كأنام قد عبدت ى
شيء ً
أم و
أكعلاوه حىت أشركام بو غَته؟(ْ).
ﱡ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱠ [االنفطذر ،]ٔ :كقيلُّ :
(ُ) ينظر :أبو حيذف" ،البحر احمليط" ٗ.َُُ :
(ِ) ابن عذشور" ،الاحرير كالانوير" ِّ.َُْ-ُّٗ :
(ّ) الرازم" ،الافسَت الكبَت" ِٔ.ُّْ :
(ْ) القرطب" ،اجلذمع ألحكذـ القرآف" ُٓ.ِٗ/
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حقيق بذلعبذدة
يقوؿ البيضذكم -رمحو اهلل -تعذىل" :--فمذ ظنكم برب العذدلُت؟ ٔتن ىو ه
ً
ً
إنكذر مذ
غَته أك أمنايم من عذابو ،كادلعٌت :ي
لكونو ربنذ للعذدلُت حىت تركام عبذدتو ،أك أشركام بو ى
يوجب ظننذ ،فضبلن عن قط وع ُّ
األمن من عقذبو
يصد عن عبذدتو ،أك ي
غلوز اإلشر ياؾ بو ،أك يقاضي ى
ي
(ُ)
ً
على طريقة اإللزاـ ،كىو كذحلجة على مذ قبلو" .
كؽلكن أ ٍف يقذؿ :ىل ظنُّكم أنو -تعذىل-من جنس تلك ادلعبودات اليت تعبدكهنذ من دكنو
كذألصنذـ كالنجوـ كغَتىذ ،فجعلاموىذ مسذكية لو يف العبذدة اليت ال تكوف إال خذلصة لو -تعذىل،-
فهو ادلساحق لذلك -تعذىل-بصفذتو الفريدة اليت ال ياذُّو فيهذ أحد ،أك أهنذ تساحق أف تكوف
تلك اجلمذدات تاذركو يف العبودية (ِ).
للسؤاؿ لنذ للنظ ًر
كحذؼ اجلواب ىنذ ألنو ال حذج ىة للجواب ،أك أنو ترؾ ٗتيل اإلجذبة ُّ
لعقوؿ الن ً
قيق لالك ا ً
الاأم ًل الد ً
انة ،كعدـ اتبذع أتسلوُّم يف الافك ًَت ك ً
تعمل
العمل ،فهي ه
ك ُّ
عقوؿ ال ي
كمعطلةه؛ ٍّ
كيدفعنذ للعمل بعقولنذ كمذ حثنذ يف القرآف الكرًن بآيذت كثَتة .كاهلل أعلم.
ليحذ ىرنذ ،ى
اذلداية من السؤاؿ:
أ – إمكذنيةي تضم ً
كبعدا عن
صدكدا
الوعيد ،إذا كجد احملذ ًكر
ُت ُّ
كشركدا ن
هديد ك ى
السؤ ىاؿ الا ى
ن
ن
الادةي كالقسذكة.
كبعضهم تردعيو ٍّ
ٍّ
غيب ،ي
احلق ،فإف احلكم ىة تانوعي ،فبعض النذس ينفعيهم اللٍّ ي
ُت كالًت ي
ً
تصحيحو.
ٕتذكًزه أك
احملذكىر إىل موض ًع اخلطأ كتوق ىفو عليو؛
ى
ب – ؽلكن أ ٍف ى
لاسذعده يف ي
ترشد ى

(ُ) البيضذكم ،أنوار الانزيل" ٓ.ُّ/
(ِ) ينظر :زلمد بن عمر اجلذكم" ،مراح لبيد لكاف معٌت القرآف اَّيد"ٖ .تقيق :زلمد أمُت الصنذكم( ،بَتكت،
دار الكاب العلميةُُْٕ ،ىػ) ِ.َّْ :
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اخلامتة:
احلمد هلل الذم بربكاو كفضلو تام الصذحلذت ،كبعد ىذا الاطواؼ مع أتسئلة أبينذ إبراىيم -
عليو السبلـ-ألبيو كقومو ،طلرج بناذئج كتوصيذت ىي:
أًالً – اليتائج:
اإلنكذرم
االتسافهذمي ك
كذلسؤ ًاؿ
ُ – يأيت السؤاؿ يف القرآف الكرًن على أنواع ٍّ
ٍّ
ماعددةوُّ ،
ٍّ
يرم.
لب ،كالاقر ٍّ
وبيخي كالط ٍّ
كالا ٍّ
ماعدد نة يف طرح أتسئلاًو على أبيو كقومو ،كذالتسافهذـ
ِ – اتساخدـ أبونذ إبراىيم طرقنذ ٍّ
وبيخ كالاقري ًع ك. ...
كالا ً
ً
األتسئلة حسب ً
بذلادرًج ،فيبدأ من األدىن إىل
ّ – يكوف طر يح
ادلقذبل لك ،فييفضل أ ٍف يكو ىف ُّ
كمن األتسهل إىل األصعب.
األعلى ،ى
و
مداىنة كشلذر واة ألنو
السؤ ًاؿ بصيغة قوي وة كشديدةو ،كعدـ
ػلاذج السذئل إىل توجيو ُّ
ْ – قد ي
انطبذعذ عنو كعن قوتو يف احملذكرة.
يعطي صورنة ك ن
احملذكر عن رلذدلاًو ،فاكوف حجة السذئل
السؤاؿ
ٓ – يكوف القصد أحيذنذ من طرح ُّ
ي
إيقذؼ ى
احملذكر ضعيفةه ال ترقى إىل أ ٍف ييسادؿ ُّذ.
قويةن دامغةن ،أك تكوف حجةي ى
السؤاؿ لبلعًتاض على احملذكرةً أك احملذجة ً
نفسهذ.
ٔ – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
ادلسؤكؿ عقلىو يف اتساناذج النٍّ ً
ً
هذية كالادبًُّر فيهذ
عمل
السؤ ياؿ
ي
ٕ – أحيذ نذ يي ي
ًتؾ ُّ
ى
مفاوح النهذية ليي ى
احلذؿ.
حسب مذ يقاضيو ي
السؤ ياؿ للانبيو على خطأ مع و
ُت أك موض ًع اخلطأ.
ٖ – ؽلكن أ ٍف يكو ىف ُّ
أكثر من معٌت يف آف كاحد ،كذإلنكذر كالاوبيخ كالاقريع ك....
ٗ – قد ؼلرج ُّ
السؤاؿ إىل ى
و
لداللة كاضحة يقصدىذ
َُ – من فنوف السؤاؿ حذؼ كلمة ،أك مجلة ،أك إثبذهتذ ،كذلك
ذئل.
الس ي
ً
ً
ادلسؤكؿ ليسادؿ ُّذ على خطأ ادلسؤكؿ
للسذئل أف يأخ ىذ إجذب نة معينةن من فم
ُُ – ؽلكن
أك إيقذع احلج ًة عليو.
السؤاؿ على الس ً
احملذكر
ُِ – يف حذلة طرح ُّ
اعر ى
ذئل أف ؼلاذر الكبلـ ادلنذتسب الذم ال يي ي
بذلاعذيل كالاك ًرب.
ً
الوصوؿ
ادلقصود من كراء ذلك
بذإلجذبة ،ك
السؤاؿ من قبل السذئل رغم معرفاًو
ي
ُّ – ييطرح ُّ
ي
ُّ
إىل و
قنع ادلسؤكؿ.
غرض
يسادؿ بو على مذ ير ي
يد ،أك يكسب اعًتافنذ أك دليبلن يسااهد بو ،ليي ى
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ماعددةه.
دالالت ٍّ
السؤاؿ ،كاتساخداـ أداتو ،أك حرفو لو
ُْ – صيغة ُّ
ه
كضوح و
كذمل دلراده ،إال إذا
تسلوب اإلغلذ ًز يف تسؤالًو مع
ُٓ – يفضل للسذئل أف
و
يساعمل أ ى
ى
ً
اقاضت احلذجةي إىل اإلطنذب.
ً
احلقيقة ،كتسبلمةي ً
القلب مهمة يف
إثبذت
ُٔ – غلب أف يكوف
الغرض من ُّ
السؤ ًاؿ ىو ي
ي
ذلك.
مسذع اإلجذبة.
أكثر من تسؤ واؿ يف آف كاحد إذا مل يك ًن
الغرض من ُّ
السؤاؿ ى
ي
ُٕ – ؽلكن طرح ى
ً
ً
البعد
من
ُٖ – ؽلكن
دكد ك ُّ
ادلسؤكؿ ُّ
تضمُت ُّ
ركد ك ى
هديد ك ى
السؤاؿ الا ى
الا ى
الص ى
ي
الوعيد إذا يكج ىد ى
احلق ،فإف احلكمةى تانوعي،
غيب ،كبعضهم تردعيو ٍّ
عن ٍّ
الادةي
فبعض النذس ينفعيهم اللٍّ ي
ي
ُت كالًت ي
كالقسذكةي.
ثاىًَا -التٌصَات:
ُ – دراتسة مذ تبقى من أتسئلة أبينذ إبراىيم -عليو السبلـ-كأتسئلاو لرب العزة.
ِ – اإلفذدة من ً
أتسئلة القرآف الكرًن باكل عذـ يف مذدةً مهذرات االتصذؿ.
السؤاؿ يف القرآف الكرًن ،كاإلفذدة منهذ يف دكر ً
ات احلوار مع اآلخر.
ّ – دراتسة فنوف ُّ
ً
ْ – دراتسة ً
األنبيذء -عليهم السبلـ-باكل عذـ ،كطرقهذ كأتسذليبهذ.
أتسئلة
ىذا مذ فاحو اهلل -تعذىل-علينذ يف ىذا البحث ،كنسأؿ اهلل -تعذىل-الاوفيق كالقبوؿ،
كنساغفره عن اخلطأ كالزلل ،كاحلمد هلل رب العذدلُت.
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املصادر ًاملراجع
اآللوتسي ،زلمود بن عبد اهلل" ،ركح ادلعذين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثذين"ٖ ،تقيق:
علي عبد البذرم عطية( ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).
ابن األثَت ،ادلبذرؾ بن زلمد" ،النهذية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ ،تقيق :طذىر أمحد الزاكم
كزلمود زلمد الطنذحي( ،بَتكت ،ادلكابة العلميةُّٗٗ ،قُٕٗٗ-ـ.
األصفهذين ،احلسُت بن زلمد" ،ادلفردات يف غريب القرآف"ٖ ،تقيق :صفواف عدنذف الداكدم،
(دماق ،دار القلم ،بَتكت ،الدار الاذمية ُُِْق).
البغوم ،احلسُت بن مسعود" ،معذمل الانزيل يف تفسَت القرآف"ٖ ،تقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم،
(بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).
البقذعي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور"( ،القذىرة ،دار الكاذب اإلتسبلمي).
البيضذكم ،عبد اهلل بن عمر" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٖ .تقيق :زلمد عبد الرمحن
ادلرعالي( ،بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العريبُُْٖ ،ق.
الاعراكم ،زلمد ماويل" ،تفسَت الاعراكم" (مصر ،مطذبع أخبذر اليوـُٕٗٗ ،ـ) ادلوتسوعة
الاذملة.
اجلذكم ،زلمد بن عمر" ،مراح لبيد لكاف معٌت القرآف اَّيد"ٖ ،تقيق :زلمد أمُت الصنذكم،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٕ ،ق).
ابن اجلوزم ،عبد الرمحن بن علي" ،زاد ادلسَت يف علم الافسَت"( ،طّ ،ادلكاب اإلتسبلمي،
بَتكتَُْْ ،ىػ).
حبنكة ،عبد الرمحن حسن" ،الببلغة العربية ،أتسسهذ كعلومهذ ،كفنوهنذ ،كصور من تطبيقذهتذ
ُّيكل جديد من طريف كتليد"( ،دماق ،دار القلم ،كبَتكت ،الدار الاذمية،
ُُْٔقُٗٗٔ-ـ).
ابن حجة ،بو بكر بن علي "خزانة األدب كغذية األرب"ٖ .تقيق :عصذـ شقيو( ،بَتكت ،جذر
كمكابة اذلبلؿ ،كدار البحذرََِْ ،ـ)
احلرضي ،ػلِت بن أيب بكرُّ" ،جة احملذفل كبغية األمذثل يف تلخيص ادلعجزات كالسَت
كالامذئل"( .بَتكت ،دار صذدر).
أبو حيذف ،زلمد بن يوتسف" ،البحر احمليط يف الافسَت"ٖ ،تقيق :صدقي زلمد مجيل( ،بَتكت،
دار الفكرَُِْ ،ىػ).
- 11 -

أسئلة إبراهيم عليه السالم ألبيه وقومه في القرآن الكريم ،دراسة تحليلية ،د .محمد أديب محمد شكور محمود امرير

اخلذزف ،علي بن زلمد الايحي "لبذب الاأكيل يف معذين الانزيل" ،تصحيح زلمد علي شذىُت،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٓ ،ق).
اخلفذجي ،شهذب الدين أمحد بن زلمد" ،حذشية الاهذب على تفسَت البيضذكم (عنذية
القذضي ككفذية الراض على تفسَت البيضذكم" (بَتكت ،دار صذدر).
دركيش ،زليي الدين بن أمحد" ،إعراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص ،دار اإلرشذد ،كبَتكت،
كدار اليمذمة ،كدماق ،دار ابن كثَتُُْٓ ،ىػ).
(عمذف ،دار غيداء،
الدليمي ،عدنذف مهدم" ،اإلعجذز الببلغي يف القصة القرآنية"ٌ .
َُِّـ).
الرازم ،زلمد بن عمر الرازم "الافسَت الكبَت ،أك مفذتيح الغيب"( .طّ ،بَتكت ،دار إحيذء
الًتاث العريبَُِْ ،ىػ).
رض ذ ،زلمد رشيد" ،تفسَت القرآف احلكيم (تفسَت ادلنذر)"( ،مصر ،اذليئة ادلصرية العذمة
للكاذبَُٗٗ ،ـ).
الزبيدم ،زلمد بن زلمد" ،تذج العركس من جواىر القذموس"( ،بَتكت ،دار الفكر).
ابن الزبَت الغرنذطي ،أمحد بن إبراىيم" ،مبلؾ الاأكيل القذطع بذكم اإلحلذد كالاعطيل يف توجيو
ادلااذبو اللفظ من آم الانزيل" ،كضع حواشيو :عبد الغٍت زلمد علي الفذتسي( ،بَتكت،
دار الكاب العلمية).
الزركاي ،زل مد بن عبد اهلل" ،الربىذف يف علوـ القرآف"ٖ ،تقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم،
(بَتكت ،دار إحيذء الًتاث العربيةُّٕٔ ،قُٕٗٓ-ـ).
الزسلارم ،زلمود بن عمر" ،الكاذؼ عن حقذئق غوامض الانزيل كعيوف األقذكيل ىف كجوه
الاأكيل" ،،دار الكاذب العريب ،بَتكت َُْٕ ،ىػ.
ابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ٖ ،تقيق :أيب عبد اهلل حسُت بن عكذشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،القذىرة ،دار الفذركؽ احلديثةُِّْ ،قََِِ-ـ).
أبو زىرة ،زلمد" ،ادلعجزة الكربل القرآف :زلمد أبو زىرة( ،بَتكت ،دار الفكر العريب).
السعدم ،عبد الرمحن بن نذصر" ،تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كبلـ ادلنذف"ٖ ،تقيق :عبد
الرمحن بن معبل اللوػلق( ،بَتكت ،مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،قَََِ-ـ).
معوض كغَته( ،بَتكت،
السمرقندم ،نصر بن زلمدْ" ،تر العلوـ"ٖ ،تقيق :الايخ علي زلمد ٌ
دار الكاب العلميةُُّْ ،ىػُّٗٗ-ـ).
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السمعذين ،منصور بن زلمد" ،تفسَت القرآف"ٖ .تقيق :يذتسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عبذس،
(طُ ،الريذض ،دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)
السمُت احللب ،أمحد بن يوتسف" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكاذب ادلكنوف"ٖ ،تقيق :د .أمحد
زلمد اخلراط( ،دماق ،دار القلم).
تسيد قطب" ،يف ظبلؿ القرآف"( ،طُٕ ،بَتكت-القذىرة ،دار الاركؽُُِْ ،ق)ػ.
الاوكذين" ،فاح القدير اجلذمع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم الافسَت"( ،طُ ،دماق ،دار
ابن كثَت ،كبَتكت ،دار الكلم الطيبُُْْ ،ق).
ابن أيب طذ لب ،مكي" ،اذلداية إىل بلوغ النهذية يف علم معذين القرآف كتفسَته كأحكذمو كمجل
من فنوف علومو"ٖ ،تقيق :رلموعة رتسذئل جذمعية بكلية الدراتسذت العليذ كالبحث
العلمي ،الاذرقة ،جذمعة الاذرقةُِْٗ ،قََِٖ-ـ.
الطذلقذين ،إمسذعيل بن عبذد" ،األمثذؿ السذئرة من شعر ادلانب"ٖ .تقيق :زلمد حسن آؿ يذتسُت،
(بغداد ،مكابة النهضةُّٖٓ ،قُٗٔٓ-ـ.
الطربم ،زلمد بن جرير" ،جذمع البيذف يف تأكيل القرآف"ٖ ،تقيق :أمحد شذكر( ،بَتكت،
مؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ىػَََِ-ـ).
ابن عذدؿ ،عمر بن علي" ،اللبذب يف علوـ الكاذب"ٖ ،تقيق :عذدؿ أمحد عبد ادلوجود،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٗ ،قُٖٗٗ-ـ).
ابن عذشور ،زلمد الطذىر بن زلمد" ،الاحرير كالانوير (ٖترير ادلعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد
من تفسَت الكاذب اَّيد)"( ،تونس ،الدار الاونسية للنارُْٖٗ ،ـ).
ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكاذب العزيز"ٖ .تقيق :عبد السبلـ عبد الاذيف زلمد،
(طُ ،بَتكت ،دار الكاب العلميةُِِْ ،ق).
العمذدم ،أبو السعود زلمد بن زلمد" ،إرشذد العقل السليم إىل مزايذ الكاذب الكرًن"( .بَتكت:
دار إحيذء الًتاث العريب).
ابن فورؾ ،زلمد بن احلسن" ،تفسَت ابن فورؾ"ٖ ،تقيق :عبلؿ عبد القذدر بندكيش( ،مكة
ادلكرمة ،جذمعة أـ القرل ،رتسذلة مذجساَتَُّْ ،قََِٗ-ـ.
الفَتكزآبذدم ،زلمد بن يعقوب" ،بصذئر ذكم الامييز يف لطذئف الكاذب العزيز"ٖ ،تقيق :زلمد
علي النجذر( ،القذىرة ،اَّلس األعلى للاؤكف األتسبلميةُُْٔ ،ق ُٗٗٔ-ـ).
القحطذين ،د .تسعيد بن علي" ،مفهوـ احلكمة يف الدعوة إىل اهلل -تعذىل-يف ضوء الكاذب
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كالسنة"( ،الريذض ،مؤتسسة اجلريسي للاوزيع كاإلعبلف).
القرطب ،زلمد بن أمحد" ،اجلذمع ألحكذـ القرآف"ٖ ،تقيق :أمحد الربدكين ،إبراىيم أطفيش،
(طِ ،القذىرة ،دار الكاب ادلصريةُّْٖ ،ىػُْٗٔ-ـ.
القزكيٍت ،زلمد بن عبد الرمحن" ،اإليضذح يف علوـ الببلغة"ٖ ،تقيق :زلمد عبد ادلنعم خفذجي،
طّ ،بَتكت ،دار اجليل).
القاَتم ،عبد الكرًن بن ىوازف" ،لطذئف اإلشذرات"ٖ ،تقيق :إبراىيم البسيوين( ،طّ ،مصر،
اذليئة ادلصرية العذمة للكاذب).
القنوجي ،زلمد صديق خذف" ،فاح البيذف يف مقذصد القرآف" ،عٍت بطبعو :عبد اهلل بن إبراىيم
األنصذرم( ،صيدا-بَتكت ،ادلكابة العصريةُُِْ ،قُّٗٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر" ،الفوائد ادلاوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البيذف"( ،القذىرة،
مكابة القرآف عذبدينُْٗٗ ،ـ.
كحيل ،كردة مصطفى" ،السؤاؿ يف ضوء القرآف الكرًن (دراتسة موضوعية)"( ،ادلدينة ادلنورة،
اجلذمعة اإلتسبلمية يف غزة ،كلية أصوؿ الدين ،قسم الافسَت كعلوـ القرآف ،رتسذلة
مذجساَت يف الافسَت كعلوـ القرآفَُّْ ،قََِٗ-ـ).
الكرمذين ،أبو القذتسم زلمود بن محزة" ،أتسرار الاكرار يف القرآف ادلسمى الربىذف يف توجيو
مااذبو القرآف دلذ فيو من احلجة كالبيذف"ٖ .تقيق :عبد القذدر أمحد عطذ( ،القذىرة :دار
االعاصذـُّٗٔ ،ق).
ادلذتريدم ،زلمد بن زلمد "تأكيبلت أىل السنة"ٖ ،تقيق :د .رلدم بذتسلوـ( ،بَتكت ،دار
الكاب العلميةُِْٔ ،ىػََِٓ-ـ).
مطلوب ،د .أمحد" ،معجم ادلصطلحذت الببلغية كتطورىذ"( ،بَتكت ،مكابة لبنذفَََِ ،ـ).
ابن معصوـ ،علي ب ن أمحد" ،أنوار الربيع يف أنواع البديع" ٖتقيق :شذكر ىذدم شكر (طُ،
النجف ،مطبعة النعمذفُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ-ـ).
ابن منظور ،زلمد بن مكرـ" ،لسذف العرب"( ،ط ّ ،بَتكت ،دار صذدر).
النجدم ،زلمد بن عبد الوىذب" ،تفسَت آيذت من القرآف الكرًن" (مطبوع ضمن مؤلفذت
الايخ زلمد بن عبد الوىذب جٓ)ٖ ،تقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ،جذمعة اإلمذـ
زلمد بن تسعود).
النسفي ،عبد اهلل بن أمحد "مدارؾ الانزيل كحقذئق الاأكيل"ٖ ،تقيق :مركاف زلمد الاعذر،
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(بَتكت ،دار النفذئسََِٓ ،ـ).
النيسذبورم ،احلسن بن زلمد" ،غرائب القرآف كرغذئب الفرقذف"ٖ .تقيق :الايخ زكريذ عمَتات،
(بَتكت ،دار الكاب العلميةُُْٔ ،ىػ).
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قاعدة اجلازا ن نس اعمل وتطبيقاتها يف اعقرآن اعكريم
The Principle of Rewards depend on the kind of deed
And its implementation from the Holy Quran

إعداد:
د .خاعد ب عثلان اعسبت
األتساذذ ادلاشذرؾ بقسم الدراتسذت القرآنية َنذعةة اإلعذـ بدد الرمحن بن فيصل بذلدعذـ

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
تةد قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن القوابد الثذباة بدالئل كثًنة عن الكاذب كالسنة ،كمذ
أف ذلك عن ادلاقرر لدل الةرب يف أعثذذلم كأشةذرىم.
كذلك أف جزاء األبمذؿ يكوف غذلدنذ عن جنسهذ يف اخلًن كالاشر ،كذلك يف الدنيذ أك اآلخرة،
أك فيهمذ.
نوع عنذتسدة كرلذنسة بٌن عذ زنصل عن
كقد كرد يف ثنذيذ ىذا الدحث شواىد كاضحة بلى ً
اجلزاء ألىل اإلحسذف أك اإلتسذءة عن الةطذء أك الةقذب.
الكلمات الدالة( :اجلزاء – الةدؿ – الثواب كالةقذب – اجلزاء عن جنس الةمل – كمذ تدين
تداف – جزاء األبمذؿ).
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Abstract
The principle of “Rewards depend on the kind of deed” is one of the fixed
principles according to many indications in the Quran and Sunnah, however,
that’s prescribed by the Arabs in their proverbs and poems.
The reward of the work often depends on the kind of deed, good or evil, in
the world or/and the Hereafter or in both.
In this study, there are clear evidences of the type of appropriateness related
to the reward for the good-doers and the abusers whether it is a bestowal or
punishment.
Key Words: (punishment - justice - reward and punishment – Rewards
depend on the kind of deed – what goes around comes around - the rewards of
deed)
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املقدن
احلمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ بلى رتسوؿ ا﵁ ،أعذ بةد:
فإف عن كمذؿ بدؿ ا﵁ تةذىل أف جةل جزاء الةدذد يف اخلًن كالاشر عن جنس أبمذذلم؛ ليكوف
الثواب كالةقذب عاوافقٌن عع عذ يصدر بن ادلكلف جزاء كفذقذ.
أول :أهمية الموضوع:
ً
عن شأف ىذه الدراتسة أف تيربز كمذؿ بدؿ ا﵁ تةذىل يف اجلزاء بلى األبمذؿ ،كمذ تيوضح
َنبلء عذ تيفضي إليو األبمذؿ بذلةذعلٌن عن اخلًن أك الاشر ادل ىجذنً ىسٌن لالك األبمذؿ ،كذلك شلذ ييقوم
ي
الةزائم كييناشط اذلمم لبلزديذد عن اخلًنات ،كادلسذربة يف الطذبذت ،كمذ يكوف ذلك بذبثنذ بلى أف
يربوم الةدد بن فةل الاشر كادلةذصي دلذ تسيلقى عن جزائهذ ادلجذنس ذلذ.
ي
ثانيًا :أسباب اختياره:
عدذشرا ،كالقرآف الةظيم أصل اذلدل
ُ -كونو ينطلق عن القرآف الكرمي ،كيرتدط بو ارتدذطنذ
ن
كالةلم.
ِ -عذ زنمل يف طيذتو عن الةربة كالةظة.
ّ -الاةرؼ بلى تفذصيل يياوصل عةهذ إىل عزيد عن اإليقذف بذلةدؿ اإلذلي.
ً
ت إىل ىذا ادلوضوع؛ ليقف بليو
ْ -الرغدة يف مجع كبلـ أىل الةلم ادليافرؽ يف عصنفذهتم شلذ يػيٍلف ي
عن شذء ا﵁ عن بدذده.
ثالثًا :الكتابات السابقة:
مل أقف بلى يع ىؤلَّف خذص يف ىذا ادلوضوع يقاصر يف دراتساو بلى القرآف الكرمي ،كإدنذ
كجدت بةض ادلقذالت كادلاشذركذت يف بةض ادلناديذت.
كىنذؾ كاذب بةنواف (اجلزاء عن جنس الةمل) لسيد حسٌن الةفذين ،يقع يف رللدين ،لكنو ال
سناص بذلقرآف الكرمي.
ابعا :خطة البحث:
رً
جةلاو يف عقدعة كتوطئة كفصلٌن كخذٕنة .ذكرت يف ادلقدعة توصيف ىذا الدحث ،كطريقة
الكاذبة فيو كىي( :خطة الدحث).
كأعذ الاوطئة فدينت فيهذ أذنية ىذه القذبدة ،كطرفنذ عن دالئلهذ عن الكاذب كالسنة ،شلذ يكوف
ت ذلك َنملة عن بدذرات
عن اجلزاء احلسن أك السيئ يف الدنيذ أك اآلخرة ،أك فيهمذ ،مث أىتٍػدىػ ٍة ي
أكردت مجلة عن أعثذؿ الةرب كأشةذرىم.
الةلمذء يف ىذا ادلةىن ،كبةدىذ
ي
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كأعذ الفصل األكؿ ففي اجلزاء عن جنس الةمل يف اخلًن ،كٓناو ثبلثة عدذحث:
ادلدحث األكؿ :اجلزاء احلسن يف الدنيذ.
ادلدحث الثذين :اجلزاء احلسن يف اآلخرة.
ادلدحث الثذلث :اجلزاء احلسن ادلاشرتؾ يف الدنيذ كاآلخرة.
الفصل الثذين :اجلزاء عن جنس الةمل يف الاشر ،كٓناو ثبلثة عدذحث:
ادلدحث األكؿ :اجلزاء السيئ يف الدنيذ.
ادلدحث الثذين :اجلزاء السيئ يف اآلخرة.
ادلدحث الثذلث :اجلزاء السيئ ادلاشرتؾ يف الدنيذ كاآلخرة.
مث اخلذٕنة ،كذكرت فيهذ أىم ناذئج الدحث.
مث أىتٍػدىػ ٍةايو بفهرس للمصذدر ،كآخر للموضوبذت.
خامسا :منهج البحث:
ً
كقفت بليو عن تطديقذهتذ
قصدت يف ىذا الدحث برض قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) كعذ ي
عن القرآف الكرمي عن غًن تى ىكلُّف باحميل النصوص عذ ال ٓنامل عن ا﵀ذعل الدةيدة ،عع ذكر
بدذرات الةلمذء ،اليت تي ًلفت إىل ادلةىن ادلقصود ،كالةربة ادلناشودة؛ ليكوف ذلك أنفع للقذرئ الكرمي
عن كبلـ أيناشئو عن قًدىل نفسي.
ت تلك النقوالت عن عصذدرىذ ،عع ٔنريج األحذديث كاآلثذر بلى تسديل االخاصذر،
كقد كثػَّ ٍق ي
كمذ رتَّدت اآليذت الدالة بلى ىذه القذبدة ٓنت كل عدحث ُنسب ترتيدهذ يف ادلصحف.
نذفةذ لكذتدو
ىذا كأتسأؿ ا﵁ تةذىل أف ياقدلو بقدوؿ حسن ،كأف رنةلو
خذلصذ لوجهو الكرمي ،ن
ن
كقذرئو ،إنو مسيع رليب.
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توطئ
تي ُّ
ةد ىذه القذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن األصوؿ الةظيمة اليت تضذفرت نصوص
الكاذب كالسنة بلى تقريرىذ بصيغ عانوبة؛ عن األعر كالنهي ،كاإلخدذر ،كالوبد كالوبيد ،كالثواب
كالةقذب ،كاجلزاء يف الدنيذ كاآلخرة.
كإف عن رمحة ا﵁ تةذىل كفضلو بلى بدذده أف ضذبف احلسنة كجةل جزاء السيئة ّنثلهذ ،كمذ
ﲟﱠ [الاشورل.]َْ :
ﲠ
ض َّمننذ عةىن األعر :ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ
خربا يع ى
أخرب بذلك ن
ﱼﱾﱿﲀﲁ ﲂ
ﱽ
ىعر بذلك صراحة بقولو :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
كأ ى
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ [الدقرة ،]ُْٗ :كقولو :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﱠ [النحل:
ُِٔ].
كمذ كاب ذلك كفرضو بلى بين إتسرائيل فقذؿ :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲭﱠ [ادلذئدة ،]ْٓ :كقذؿ
ﲮ
ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲈ
ﲇ
ﲀﲂﲃﲄﲅ ﲆ
ﲁ
يف حق ىذه األعة :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲓﱠ[الدقرة.]ُٕٖ :
ﲔ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ
ككذلك يف اآلخرة؛ فإف احلسذب كاجلزاء يكوف ىكفٍق ىذه القذبدة ،كقد كردت نصوص
الكاذب كالسنة يعدىػيٌنة ذلك.
الجزاء من جنس العمل في القرآن الكريم:
اآليذت الكرشنة بيٌنت أف اجلزاء يوـ القيذعة يكوف عن جنس الةمل ،كأف ىذا اجلزاء بلى
قسمٌن :إعذ أف يكوف جزاء للحسنذت كثوابنذ ذلذ ،كإعذ أف يكوف جزاء للسيئذت كبقذبنذ بليهذ،
ص ٍلب الكاذب شواىد ذلك.
كتسيأيت عةنذ يف ي
اجلزاء عن جنس الةمل يف السنة الندوية:
أيضذ بذتسافذضة بلى ىذا األصل ،كأ ٍىر ىتست قوائمو ،ىك ىشيَّدت
أعذ السنة :ف ىقد دلت نصوصهذ ن
ً
أيضذ-عنهذ عذ ىو يف جذنب الةقذب كاجلزاء بلى السيئذت ،كعنهذ عذ ىو يف
أ ٍىبم ىدتو .كىذه األدلة – ن
جذنب الثواب كاجلزاء بلى احلسنذت:
أ -جزاء السيئذت:
جدا ،كىي دالة بلى َّ
أف الةدد يرنذزل ّنثل عذ بمل يف الدنيذ،
نصوص ىذا اجلذنب كثًنة ن
كشنكن تىػ ٍق ًسيمهذ إىل عذ يكوف يف الدنيذ ،كعذ يكوف يف اآلخرة:
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أول :ما يكون من الجزاء في الدنيا(:)5
ً
ل كًاىذبذ تي ً
ىكاىب عةذ ًكيةي إً ىىل بذئً ىاشةى أيـ ادل ٍؤًعنً ً
ً
وص ًيين فً ًيو ،ىكىال
ُ-
ى
ي ى
ٌن أىف ا ٍكايًب إ ىَّ ن
ى يى ى
ً
ً
وؿ اللَّ ًو
ت ىر يتس ى
ت ىبذئً ىاشةي إًىل يع ىةذ ًكيىةى :ىتس ىبل هـ ىبلىٍي ى
تيكٍث ًرم ىبلى َّي ،فى ىكاىدى ٍ
ك .أىَّعذ بػى ٍة يد :فىًإين ىمس ٍة ي
َّذس ىك ىفذهي اللَّوي يع ٍؤنىةى الن ً
ضذ اللَّ ًو بً ىس ىخ ًط الن ً
َّذس،
وؿ « :ىع ًن الاى ىم
صلَّى اللَّوي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
س ًر ى
ى
ى
(ِ)
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّذس ب ىس ىخط اللو ىكىكلىوي اللوي إ ىىل الن ً
ضذ الن ً
ً
ك .
َّذس» ،ىك َّ
الس ىبل يـ ىبلىٍي ى
سرى
ىكىعن الاى ىم ى
ً
ت
ِ-
يسى أ ًىخ ًيو قى ى
ىب ٍن يزلى َّم ًد بٍ ًن ىبٍد ًد َّ
ذؿ :ىد ىخ ٍل ي
الر ٍمحى ًن بٍ ًن أًىب لىٍيػلىى ،ىب ٍن ب ى
ً
ً ً
ذؿ:
ودهي ىكبًًو محيٍىرةه ،فىػ يق ٍلنىذ :أىىال تػي ىةل يق ىشٍيئنذ؟ قى ى
ىبلىى ىبٍدد اللَّو بٍ ًن بي ىكٍي وم أًىب ىع ٍةدىد اجلي ىه ًين أىبي ي
ً
صلَّى اللَّوي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم « :ىع ٍن تىػ ىةلَّ ىق ىشٍيئنذ يككً ىل إًلىٍي ًو»(ّ)(ْ).
ك ،قى ى
ب ًع ٍن ىذل ى
ذؿ النً ُّ
ادلىٍو ي
َّب ى
ت أىقٍػىر ي
(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) زلمد بن بيسى الرتعذم" ،تسنن الرتعذم"ٓ .نقيق كتةليق :أمحد زلمد شذكر ،زلمد فؤاد بدد الدذقي ،إبراىيم
بطوة بوض( ،طِ ،عصر :شركة عكادة كعطدةة عصطفى الدذب احللبُّٗٓ ،ى ُٕٗٓ-ـ).ُِْْ ،
فوبذ بإتسنذد ضةيف ،كعوقوفنذ بإتسنذده جيد"" .اآلداب الاشربية" ُُّٗ :؛
قذؿ ابن عفلح" :كللرتعذم عر ن
كصححو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،صحيح اجلذعع الصغًن كزيذداتو"( .ادلكاب اإلتسبلعي)،
َٕٗٔ.
(ّ) الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" .َِِٕ ،كقذؿ اذليثمي" :يف إتسنذده زلمد بن أب ليلى كىو تسيئ احلفظ ،كبقية
رجذلو ثقذت" .بلي بن أب بكر اذليثمي" ،رلمع الزكائد كعندع الفوائد" .حققو كخرج أحذديثو :حسٌن تسليم
أتسد الداراين( ،دار ادلأعوف للرتاث) .ََْٖ ،كحسنو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،غذية ادلراـ يف
ٔنريج أحذديث احلبلؿ كاحلراـ"( .طّ ،بًنكت :ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى).ِٕٗ ،
(ْ) قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية" :كعذ رجذ أحد سللوقنذ أك توكل بليو إال خذب ظنو فيو" .أمحد بن بدد احلليم بن

تيمية" ،رلموع الفاذكل"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن زلمد بن قذتسم( ،ادلدينة الندوية ادلملكة الةربية السةودية:
رلمع ادللك فهد لطدذبة ادلصحف الاشريفُُْٔ ،ى ُٗٗٓ-ـ).ِٕٓ :َُ ،
ٕنسك و
باشيء عن ادلداكاة ،كاباقد أف الاشفذء عنو ال عن ا﵁ تةذىل مل ي ً
اشفو ا﵁ ،بل يككً ىل
كقذؿ ادلظهرم" :يةين :ىعن َّ
ى
ى
و
تضر بغًن أعر ا﵁ تةذىل".
تنفع كال ُّ
شفذؤه إىل ذلك الاشيء ،كحينىئذ ال زنصل ي
ي
شفذؤه؛ ألف األشيذءى ال ي
احلسٌن بن زلمود ادلظٍ ًهرم" ،ادلفذتيح يف شرح ادلصذبيح"ٓ .نقيق كدراتسة :جلنة سلاصة عن ا﵀ققٌن بإشراؼ:
ي
نور الدين طذلب( ،طُ ،الكويت :كزارة األكقذؼ الكوياية ،دار النوادر ،كىو عن إصدارات إدارة الثقذفة
اإلتسبلعيةُّّْ ،ىػ َُِِ-ـ) .ْٖ :ٓ ،كينظر :بلي بن تسلطذف ادلبل القذرم" ،عرقذة ادلفذتيح شرح
عاشكذة ادلصذبيح"( .طُ ،بًنكت لدنذف :دار الفكرُِِْ ،ىػ ََِِ-ـ)ِِٖٖ :ٕ ،؛ "الانوير شرح =
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ت ب ًن الض َّ ً
ً
ذؿ ...« :ىع ٍن
ّ-
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ىب ٍن ثىذبً ٍ
َّحذؾ ،ىب ًن النًَّب ى
ً ً (ُ)(ِ)
َّاد ىبى ىد ٍب ىول ىك ًذذبىةن لًيىاى ىكثػىَّر ًِبىذ ىملٍ يىًزٍدهي ا﵁ي إَّال قلَّةن»
ثانيًا :ما يكون من الجزاء في اآلخرة(:)3
ً
ت ب ًن الض َّ ً
ً
يمذ
ذؿ« :لىٍي
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ُ -ىب ٍن ثىذبً ٍ
َّحذؾ ،ىب ًن النًَّب ى
س ىبلىى ىر يج ول نى ٍذهر ف ى
ى
ً
ك ،ىكلى ٍة ين الٍ يم ٍؤًع ًن ىك ىقٍالً ًو ،ىكىع ٍن قىػاى ىل نػى ٍف ىسوي بً ىاش ٍي وء ًيف ُّ
ب بًًو يػى ٍوىـ الٍ ًقيى ىذع ًة.)ْ(»...
ىال شنىٍل ي
الدنٍػيىذ يبذ ى
وؿ ً
ً
ً َّ
ا﵁ ى َّ
ِ -ىب ٍن أىنى و
احلى ًر ىير ًيف
س ٍ
ذؿ ىر يتس ي
ذؿ :قى ى
س رضي ا﵁ بنو قى ى
صلى ا﵁ي ىبلىٍيو ىك ىتسل ىم « :ىع ٍن لىد ى
ُّ
الدنٍػيىذ ىملٍ يػىٍلدى ٍسوي ًيف ٍاآل ًخىرةً»(ٓ).
ً
ذس ًعن ٍاألىنٍػد ً
ً
ً و
ذط
ّ -ىب ٍن ًى ىاش وذـ ،ىب ٍن أىبً ًيو ،قى ى
ذؿ :ىعَّر ى ىاش يذـ بٍ ين ىحكي ًم بٍ ًن حىزاـ ىبلىى أينى و ى ى
ً
ً ً
َّم ً
ذؿ ًى ىاش هذـ :أى ٍش ىه يد
ذؿ :ىعذ ىشأٍنػي يه ٍم؟ قىذليوا :يحدً يسوا ًيف ٍ
اجلًٍزيىًة ،فىػ ىق ى
س ،فىػ ىق ى
يموا ًيف الاش ٍ
بذلاشَّذـ ،قى ٍد أيق ي
وؿ« :إً َّف ا﵁ يػةذ َّ ً
لىس ًمةت رتس ى ً
َّذس ًيف
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
وؿ ا﵁ ى
ى يى ي
ى ٍ ي ىي
ب الذ ى
ين يػي ىةذبيو ىف الن ى
ُّ
الدنٍػيىذ»(ٔ).
ثالثًا :ما يكون من الجزاء في الدنيا واآلخرة:
ً
ُ -بن أًىب ًصرع ىة -ص ً
ذح ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍيو ىك ىتسلَّ ىم ،-ىب ًن النًَّب ى
ب النًَّب ى
ٍى ى
ىٍ
= اجلذعع الصغًن".ُُٖ :َُ ،

(ُ) عسلم بن احلجذج القاشًنم" ،صحيح عسلم :ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل الةدؿ بن الةدؿ إىل رتسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ بليو كتسلم"ٓ .نقيق :زلمد فؤاد بدد الدذقي( ،طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُْٖ ،ىػ -
ُٖٖٗـ).َُُ ،
ً
ً
ك أىنو عن طلب ىٓنٍ ً
صيل ىش ٍيء عن ُّ
صوده" .بدد
(ِ) قذؿ ابن اجلوزم " :ىكذىل ى
ب بذنةكذس ىع ٍق ي
الدنٍػيىذ بذدلةصية يبوق ى
الرمحن بن بلي ابن اجلوزم" ،كاشف ادلاشكل عن حديث الصحيحٌن"ٓ .نقيق :بلي حسٌن الدواب،
(الريذض :دار الوطن).ُِّ :ِ ،
كقذؿ ادلظهرم" :يةين :ىعن طلب كثرىة ادلذؿ بدبواه الكذذبة ال زنصل لو إال قلةي ادلذؿ" .ادلظهرم" ،ادلفذتيح يف شرح
ادلصذبيح".ُٔٗ :ْ ،
(ّ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".َُُ ،
(ٓ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ِّٖٓ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".َِّٕ ،
(ٔ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُِّٔ ،
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ذؽ ىش َّ
ىضَّر اللَّوي بًًو ،ىكىع ٍن ىش َّ
ذؽ اللَّوي ىبلىٍي ًو»(ُ).
ىك ىتسلَّ ىم أىنَّوي قى ى
ض َّذر أ ى
ذؿ « :ىع ٍن ى
ً ً
ً
وؿ
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم ،يػى يق ي
ِ -بن بذئاشة رضي ا﵁ بنهذ قذلت :ىمس ٍة ي
ت ىر يتسوؿ ا﵁ ى
ً
ل ًع ٍن أ ٍىع ًر أ َّيع ًيت ىشٍيئنذ فى ىاش َّق ىبلىٍي ًه ٍم ،فىذ ٍش يق ٍق ىبلىٍي ًو »...احلديث(ِ)(ّ).
ًيف بػىٍي ًيت « :ي
الله َّم ىع ٍن ىك ى
ىذا بذإلضذفة إىل عذ يف بةض األحذديث األخرل عن احامذؿ كوف ذلك يف الدنيذ
كاآلخرة.
ب-جزاء احلسنذت:
كقد كرد الةديد عن األحذديث الندوية يف بيذف رلذزاة ا﵁ للةدد ا﵀سن عن جنس بملو الذم
أيضذ إىل عذ يكوف يف الدنيذ ،كعذ يكوف يف اآلخرة:
بملو يف الدنيذ ،كشنكن تقسيمهذ ن
أول :ما يكون من الجزاء في الدنيا(:)6
ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم« :يػى يق ي
ذؿ :قى ى
ُ -ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة ىر ًض ىي اللَّوي ىبٍنوي ،قى ى
ذؿ النً ُّ
وؿ اللَّوي
َّب ى
تىػ ىة ىذىل :أىنىذ ًبٍن ىد ظىن ىبٍد ًدم ًب ،ىكأىنىذ ىع ىةوي إً ىذا ذى ىكىرًين ،فىًإ ٍف ذى ىكىرًين ًيف نىػ ٍف ًس ًو ذى ىك ٍرتيوي ًيف نػى ٍف ًسي ،ىكإً ٍف
ذى ىكرًين ًيف ع ىوؤل ذى ىكرتيو ًيف ع ىوؤل خ وًن ًعٍنػهم ،كإً ٍف تىػ ىقَّرب إً ىَّ ً
ت إًلىٍي ًو ًذر ن ً
ب
ل بًاش ٍورب تىػ ىقَّربٍ ي
ابذ ،ىكإ ٍف تىػ ىقَّر ى
ى
ى
ى
ٍ ي ى ىٍ ي ٍ ى
ى
(ٓ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ذبذ ،ىكإ ٍف أىتىذين شنىٍاشي أىتىػٍيايوي ىى ٍرىكلىةن» .
إً ىَّ
ت إلىٍيو بى ن
ل ذ ىر ن
ابذ تىػ ىقَّربٍ ي
ىف رتس ى ً
ً
ذؿ« :قى ى
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ذؿ اللَّوي
وؿ اللَّو ى
ِ -ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة ىرض ىي اللَّوي ىبٍنوي :أ َّ ى ي
ً ً
ك »...احلديث(ٔ).
ىبَّز ىك ىج َّل :أىنٍف ٍق أينٍف ٍق ىبلىٍي ى
ذؿ :ىًمسةت رتس ى ً
ًو ً
ّ -ىب ٍن أىنى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم،
وؿ اللَّو ى
س بٍ ًن ىعذلك ىرض ىي اللَّوي ىبٍنوي قى ى ٍ ي ى ي
)ُ) السجساذين" ،تسنن أب داكد" ،ّّٔٓ ،كقذؿ األرنؤكط" :صحيح لغًنه ،كىذا إتسنذد ضةيف جلهذلة لؤلؤة،
فقد ذكرىذ احلذفظ الذىب يف ادليزاف يف اجملهوالت"؛ القزكيين" ،تسنن ابن عذجو".ِِّْ ،
(ِ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُِٖٖ ،
(ّ) قذؿ األعًن الصنةذين" :كالدبذء بليو عنو -صلى ا﵁ بليو كتسلم -بذدلاشقة جزاء عن جنس الفةل ،كىو بذـ
دلاشقة الدنيذ ،كاآلخرة كٕنذعو" .زلمد بن إمسذبيل األعًن الصنةذين" ،تسدل السبلـ"( .دار احلديث):ِ ،
ٕٔٔ.
(ْ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ٓ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َْٕٓ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِٕٔٓ ،
(ٔ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ْْٖٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ّٗٗ ،
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ط لىو ًيف ًرٍزقً ًو ،أىك يػٍنسأى لىو ًيف أىثىًرهً ،فىػ ٍلي ً
ص ٍل ىرًمحىوي»(ُ)(ِ).
يػى يق ي
ٍ ي ى ي
وؿ « :ىع ٍن ىتسَّرهي أى ٍف يػيٍد ىس ى ي
ى
ثانيًا :ما يكون من الجزاء في اآلخرة:
ضأي فىػغى ىس ىل ىك ٍج ىهوي ىكيى ىديًٍو
ُ -ىب ٍن نػي ىةٍي ًم بٍ ًن ىبٍد ًد ا﵁ً ،أىنَّوي ىرأىل أىبىذ يىىريٍػىرىة رضي ا﵁ بنو يػىاىػ ىو َّ
وؿ ا﵁ً
ٌن ،يمثَّ قى ى ً
لسذقىػ ٍ ً
ىح َّّت ىك ىذد يػىٍدػلي يغ الٍمٍن ًكدىػ ٍ ً
ت ىر يتس ى
ٌن ،يمثَّ ىغ ىس ىل ًر ٍجلىٍي ًو ىح َّّت ىرفى ىع إً ىىل ا َّ
ذؿ :ىمس ٍة ي
ى
وؿ« :إً َّف أ َّيع ًيت يأٍتو ىف يػوـ الٍ ًقيذع ًة يغِّرا يزل َّجلًٌن ًعن أىثىًر الٍوض ً
َّ
وء ،فى ىم ًن
ق
ػ
ي
م
ل
تس
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ى ى ى ي ي
يي
ى
ى ى ٍ
ى ي ىٍ ى ى ى
(ّ)
ً
ً
يل غيَّرتىوي فىػ ٍليىػ ٍف ىة ٍل» .
اتساىطى ى
ٍ
ذع عٍن يك ٍم أى ٍف ييط ى
ت ًبٍن ىد يع ىةذ ًكيىةى بٍ ًن أًىب يتس ٍفيىذ ىف رضي ا﵁
ِ -ىب ٍن طىٍل ىح ىة بٍ ًن ىٍزن ىٍن ،ىب ٍن ىبم ًو ،قى ى
ذؿ :يكٍن ي
بنهمذ ،فىجذءه الٍمؤذ يف ي ٍدبوه إً ىىل َّ ً
ذؿ عةذ ًكيةي :ىًمسةت رتس ى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
ى ىي ي ى ى ي ي
وؿ ا﵁ ى
الص ىبلة فىػ ىق ى ي ى ى ٍ ي ى ي
ً ً (ْ)(ٓ)
وؿ« :الٍ يم ىؤذنيو ىف أىطٍ ىو يؿ الن ً
َّذس أ ٍىبنىذقنذ يػى ٍوىـ الٍقيى ىذعة» .
ىك ىتسلَّ ىم يػى يق ي
ّ -بن حذيفة رضي ا﵁ بنو قذؿ :قذؿ رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم« :تىػلىق ً
َّت
ً
ً
ً
ت أييىس ير ىبلىى
ت ًع ىن اخلىًًٍن ىشٍيئنذ؟ قى ى
ذؿ :يكٍن ي
كح ىر يج ول شل ٍَّن ىكذ ىف قىػٍدػلى يك ٍم ،قىذليوا :أ ىىبم ٍل ى
ادلىبلىئ ىكةي ير ى
ادل ً
ذؿ :فىػاى ىج ىذكيزكا ىبٍنوي»(ٔ).
ذؿ :قى ى
وتس ًر ،ىكأينٍ ًظ ير ادل ٍة ًسىر .قى ى
ي
ي
(ُ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َِٕٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِٕٓٓ ،
ً
كصبل حقيقيِّذ .كضده:
صل ا﵁ أجلىو كرزقىو ن
(ِ) "كذلك أف ا﵁ رنذزم الةدد عن جنس بملو ،فمن كصل ىرمحىو ىك ى
ً
أجلًو كيف رزقًو" .بدد الرمحن بن نذصر السةدم" ،الدرة الدهية شرح القصيدة
عن قىطىع ىرمحىو ى
قطةو ا﵁ يف ى
الاذئية يف حل ادلاشكلة القدرية"ٓ .نقيق :أب زلمد أشرؼ بن بدد ادلقصود( ،طُ ،أضواء السلفُُْٗ ،ىػ
ُٖٗٗـ).ٖٗ ،(ّ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ُّٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ِْٔ ،؛ كاللفظ لو.
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ّٖٕ ،
كجهو بةض أىل الةلم بكوف ذلك طمأنينة لقلوِبم ،كأهنم غًن كاقفٌن عوقف اذلواف ك ُّ
الذؿ يعصطفٌن يعقنةي
(ٓ) َّ
رؤكتسهم كذجملرعٌن؛ جزاء ّنذ كذنوا بليو يف الدنيذ عن ىع َّد أبنذقهم يف األذاف .ينظر" :عرقذة ادلفذتيح":ِ ،
ٔٓٓ.
كقيل :لكوهنم ييةلًنوف الاكدًن ﵁ تةذىل كعذ يادةو عن األعذكن الةذلية ،فكذف جزاؤىم عن جنس بملهم حيث تةليو
رؤكتسهم .ينظر" :شرح ريذض الصذحلٌن"؛ "فاح ذم اجلبلؿ كاإلكراـ باشرح بلوغ ادلراـ" .ِْٕ :ُ ،كبلذنذ
للاشيخ الةثيمٌن.
(ٔ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم".َِٕٕ ،
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ثالثًا :ما يكون من الجزاء في الدنيا واآلخرة(:)5
ذؿ« :إً َّف
ُ-
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم قى ى
ىب ٍن أًىب يىىريٍػىرىة رضي ا﵁ بنو ،ىب ًن النًَّب ى
الرًحم :ى ىذا ع ىقذـ ً
اللَّو خلىق اخل ٍلق ،ح َّّت إً ىذا فىػر ى ً
ًً ً
ك ًع ىن ال ىق ًط ىية ًة،
الةذئًذ بً ى
غ ع ٍن ىخ ٍلقو ،قىذلىت َّ ي ى ى ي ى
ى ى ى ىى ى
ى
ً
ك ،كأىقٍطىع عن قىطىة ً
ىصل عن ك ً
ت :بػىلىى يىذ ىرب،
قى ى
ك؟ قىذلى ٍ
ذؿ :نػى ىة ٍم ،أ ىىعذ تىػ ٍر ى
ضٍ ى
صلى ى ى ى ٍ ى
ٌن أى ٍف أ ى ى ٍ ى ى
(ِ)
ذؿ :فىػهو لى ً
ك »...احلديث .
قى ى ي ى
ً ً
ًو
ىب ٍن أىنى ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو ىك ىتسلَّ ىم
ِ-
س بٍ ًن ىعذلك رضي ا﵁ بنو ،ىب ٍن ىر يتسوؿ اللَّو ى
ذؿً « :بظىم ٍ ً ً
ً
ً
ً ً
أىنَّوي قى ى
ىح َّ
ب قىػ ٍونعذ ابٍػاى ىبل يى ٍم ،فى ىم ٍن ىرض ىي فىػلىوي
اجلىىزاء ىع ىع بظى ًم الٍدى ىبلء ،ىكإ َّف اللَّ ىو إذىا أ ى
ي
(ّ)
ط» .
الس ٍخ ي
ضذ ،ىكىع ٍن ىتس ًخ ى
ط فىػلىوي ُّ
الر ى
ً
ً ً
صلَّى ا﵁ي ىبلىٍي ًو
ّ-
ىب ٍن ىبٍدد اللَّو بٍ ًن ىب ٍم ورك رضي ا﵁ بنهمذ ،يػىٍدػلي يغ بًو النً َّ
َّب ى
ً (ْ)
كتسلَّمً « ،
الر ٍمحى ينٍ ،ار ىمحيوا أ ٍىىل ٍاأل ٍىر ً
الس ىمذء» .
الرامحيو ىف يػى ٍر ىمحي يه يم َّ
ى ى ى َّ
ض يػى ٍرمحىٍ يك ٍم ىع ٍن ًيف َّ
ى
اجلزاء عن جنس الةمل يف كبلـ الةلمذء:
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية رمحو ا﵁" :الثواب كالةقذب يكونذف عن جنس الةمل يف قى ىدر ا﵁
كيف شربو؛ فإف ىذا عن الةدؿ الذم تقوـ بو السمذء كاألرض؛ كمذ قذؿ ا﵁ تةذىل :ﱡﭐﱒﱓﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ [النسذء ،]ُْٗ :كقذؿ :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲁ
ﲀ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [النور ،]ِِ :كقذؿ النب صلى ا﵁ بليو كتسلم « :ىع ٍن الى يػى ٍر ىح يم الى
(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ٖٕٓٗ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم".ِْٓٓ ،
(ّ) الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ِّٗٔ ،كقذؿ" :ىذا حديث حسن غريب عن ىذا الوجو"؛ "كابن عذجو"،
(َُّْ) ؛ كقذؿ األلدذين" :تسنده حسن" .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الصحيحة كشيء
عن فقههذ كفوائدىذ"( .طُ ،الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع( ،جُُْٓ :)ْ-ُ :ى ُٗٗٓ-ـ،
(جُُْٔ :)ٔ :ى ُٗٗٔ-ـ( ،جُِِْ :)ٕ :ى ََِِ-ـ).ُْٔ :ُ ،
(ْ) تسليمذف بن األشةث الس ًج ٍساذين" ،تسنن أب داكد"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( ،بًنكت صيدا:
ادلكادة الةصرية)ُْْٗ ،؛ الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ُِْٗ ،كقذؿ" :ىذا حديث حسن صحيح"،
كصححو احلذكم كالذىب كالةراقي يف "األربةٌن الةاشذرية"ُِٓ ،؛ كاأللدذين .زلمد بن بدد ا﵁ احلذكم،
"ادلسادرؾ بلى الصحيحٌن"ٓ .نقيق :عصطفى بدد القذدر بطذ( ،طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُُُْى َُٗٗ-ـ)ِْٕٕ ،؛ األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الصحيحة".ْٓٗ :ِ ،
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يػرحم»(ُ) ،كقذؿ« :إً َّف ا﵁ ًكتٍػر ،يً
ب الٍ ًوتٍػر»(ِ) ،كقذؿ« :إً َّف ا﵁ ىً
ذؿ»(ّ) ،كقذؿ:
مج
زن
ب ٍ
اجلى ىم ى
يل يًزن ُّ
ُّ
ى ه
ى ه
ى
يٍ ى ي
(ْ)
ً
ً
َّ
ب ىال يػى ٍقدى يل إال طىيدنذ» ...،؛ كذلذا قىطى ىع يد السذرؽ ،كشرع قىطٍع يد ا﵀ذرب كرجلو؛
«إ َّف ا﵁ى طىي ه
كشرع القصذص يف الدعذء كاألعواؿ كاألباشذر ،فإذا أعكن أف تكوف الةقوبة عن جنس ادلةصية كذف
ذلك ىو ادلاشركع ُنسب اإلعكذف ،عثلمذ يركم بن بمر بن اخلطذب رضي ا﵁ بنو يف شذىد الزكر:
(ٓ)
ب كجهو ،كدلذ ىتس َّود كجهو
ب احلديث قىػلى ى
أنو أعر بإركذبو دابة عقلوبنذ ،كتى ٍس ًويد ىك ٍجهو ؛ فإنو دلذ قىػلى ى
بذلكذب ىتس َّود كجهو .كىذا قد ذى ىكىره يف تةزير شذىد الزكر طذئفة عن الةلمذء عن أصحذب أمحد
(ٔ)
كغًنىم ؛ كذلذا قذؿ ا﵁ تةذىل :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ
(ُ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ٕٓٗٗ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ُِّٖ ،؛ كبلذنذ عن حديث أب ىريرة
رضي ا﵁ بنو.
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"َُْٔ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"ِٕٕٔ ،؛ كبلذنذ عن حديث أب ىريرة
رضي ا﵁ بنو.
(ّ) القاشًنم" ،صحيح عسلم"ُٗ ،؛ عن حديث ابن عسةود رضي ا﵁ بنو.
(ْ) القاشًنم" ،صحيح عسلم"َُُٓ ،؛ عن حديث أب ىريرة رضي ا﵁ بنو.
(ٓ) بدد الرزاؽ بن ذنذـ الصنةذين" ،ادلصنف"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( ،طِ ،بًنكت :ادلكاب
ىف يبمر بٍن ٍ َّ ً
ب إً ىىل بي َّمذلًًو
اإلتسبلعي؛ اذلند ،اجمللس الةلميَُّْ ،ى) ،ُِّٓٗ ،بلفظ" :أ َّ ى ى ى
اخلىطذب ىكاى ى
َّذـ ًيف ش ً
ً
ذؿ ىحٍد يسوي"؛ أمحد
ٍتسوي ،ىكأى ٍف ييطى ى
ذى ًد ُّ
بًذلاش ً ى
الزكًر :أى ٍف يٍرنلى ىد أ ٍىربىة ى
ٌن ىج ٍل ىد نة ،ىكأى ٍف يي ٍس ىخ ىم ىك ٍج يهوي ،ىكأى ٍف يٍزنلى ىق ىرأ ي
بن احلسٌن الديهقي" ،السنن الكربل"ٓ .نقيق :زلمد بدد القذدر بطذ( ،طّ ،بًنكت لدنذف :دار الكاب
الةلميةُِْْ ،ى ََِّ-ـ) ،َِّْٗ ،كحكم بليو بذلضةف كاالنقطذع .كضةفو األلدذين .زلمد نذصر
الدين األلدذين" ،إركاء الغليل يف ٔنريج أحذديث عنذر السديل" .إشراؼ :زىًن الاشذكيش( ،طِ ،بًنكت:
ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى ُٖٗٓ-ـ).ََِْ ،
(ٔ) كىو عذىب ادلذلكية كالاشذفةية كاحلنذبلة ،قذؿ الاشًنازم رمحو ا﵁" :كإذا ثدت أنو شذىد زكر ،كرأل اإلعذـ
الز ٍجر فىػ ىةل ،كإف رأل أف يي ىاش َّهر أ ٍىعره يف تسوقو كعصبله كقديلاو ،كينذدم بليو أنو
تةزيره بذلضرب أك احلدس أك َّ
شذىد زكر فذبرفوه فىػ ىةل" .إبراىيم بن بلي أبو إتسحذؽ الاشًنازم" ،ادلهذب يف فقو اإلعذـ الاشذفةي"( .دار
الكاب الةلمية).ْْٓ :ّ ،
كشهره ،يف قوؿ أكثر أىل الةلم.
كقذؿ ابن قداعة" :فمّت ثدت بند احلذكم بن رجل أنو شهد بزكر ن
بمدا ٌ
بزره ٌ
يركم ذلك بن بمر رضي ا﵁ بنو .كبو يقوؿ شريح كالقذتسم بن زلمد ،كتسذمل بن بدد ا﵁ ،كاألكزابي ،كابن
أب ليلى ،كعذلك ،كالاشذفةي ،كبدد ادللك بن يةلى قذضي الدصرة.
=
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[اإلتسراء ،]ِٕ :كقذؿ تةذىل:

ﱡﭐ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﱅﱇﱈﱉﱊﱠ
ﱆ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ ﱁﱂﱃﱄ

[طو:

ُِْ.]ُِٔ ،
كيف احلديث « :يٍزن ىاشر اجلىدَّذرٍك ىف كالٍماى ىكدػرك ىف ىبلىى ي ً
َّذس بًأ ٍىر يجلً ًه ٍم» ؛
ص ىور الٍ ىذر ،يىطىيؤيىم الن ي
ي ي ى ي ي
فإهنم دلذ أىذىلٌوا بدذد ا﵁ أىذى ٌذلم ا﵁ لةدذده ،كمذ أف عن تواضع ﵁ رفةو ا﵁؛ فجةل الةدذد عاواضةٌن
لو"(ِ).
(ُ)

اشهر؛ ألنو قوؿ عنكر كزكر ،فبل يػي ىةٌزر بو ،كذلظهذر" .بدد ا﵁ بن أمحد ابن قداعة،
=
كقذؿ أبو حنيفة :ال يػي ىةٌزر ،كال يي ٌ
"ادلغين"( .عكادة القذىرةُّٖٖ ،ى ُٖٗٔ-ـ).ِِّ :َُ ،
"قلت:
أعذ عذىب ادلذلكية :فإهنم يركف ضركرة الااشديد بلى شذىد الزكر ،كتنويع الةقوبة لو ،قذؿ اإلعذـ عذلك :ي
صنىع بو؟ كعذ يصنع بو؟ قذؿ :قذؿ عذلك :يضربو كيطوؼ بو يف
ىخذ شذىد زكر ،كيف يى ٍ
أرأيت القذضي إذا أ ى
اجمللس" .عذلك بن أنس األصدحي"،ادلدكنة"( .طُ ،دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).َُ :ْ ،
أبدا
كقذؿ القرايف" :يضرب شذىد الزكر بذالجاهذد؛ ألهنذ كدًنة ،كيطذؼ بو يف ادلسجد اجلذعع ،كال تقدل شهذدتو ن
كإف تذب ىك ىح يسنىت حذلو" .أمحد بن إدريس القرايف" ،الذخًنة"ٓ .نقيق :زلمد أبو خدزة( ،طُ ،بًنكت :دار
الغرب اإلتسبلعيُْٗٗ ،ـ).ِِٗ :َُ ،
(ُ) أخرجو الدزار- ِّْٗ ،كمذ ىو يف زكائده-؛ عن حديث جذبر رضي ا﵁ بنهمذ ،كقذؿ صذحب كاشف
األتساذر بن زكائد الدزار" :قذؿ الدزار :ال نػى ٍةلىمو ييركل بن جذبر إال ِبذا اإلتسنذد ،كالقذتسم فليس بذلقوم ،كقد
ح ٌدث بنو أىل الةلم" .كقذؿ اذليثمي" :فيو القذتسم بن بدد ا﵁ الةمرم ،كىو عرتكؾ" .اذليثمي" ،رلمع
الزكائد" .ُِّٖٕ ،كقذؿ األلدذين" :عوضوع" .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،تسلسلة األحذديث الضةيفة
كادلوضوبة كأثرىذ السيئ يف األعة"( .طُ ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية :دار ادلةذرؼُُِْ ،ى -
ُِٗٗـ) .ََُٓ ،كقد كرد احلديث عن طريق بمرك بن شةيب بن أبيو بن جده بن النب صلى ا﵁ بليو
كتسلم قذؿ « :يزناشر الٍما ىكدػرك ىف يػوـ ً
الذ ُّؿ ًعن يكل ع ىك و
ً
ذؿ َّ
ذف،
القيى ىذع ًة أ ٍىعثى ى
ص ىوًر الر ىجذؿ يػى ٍغ ىاش ي
الذر ًيف ي
ٍ ى ي يى ي ىٍ ى
ى
ذى يم ُّ ٍ
ً
ً ً
ً
ص ىذرةً أ ٍىى ًل النَّذ ًر ًطينىةى
س ،تىػ ٍةلي ي
وى ٍم نى يذر األىنٍػيىذ ًر ،يي ٍس ىق ٍو ىف ع ٍن بي ى
فىػيي ىسذقيو ىف إ ىىل تس ٍج ون يف ىج ىهن ى
َّم يي ىس َّمى بيولى ى
اخلىدى ًذؿ» .الرتعذم" ،تسنن الرتعذم" ،ِِْٗ ،كقذؿ" :حديث حسن صحيح" .كقذؿ الةيين" :إتسنذده جيد".
زلمود بن أمحد الةيين" ،بمدة القذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب):ِّ ،
ُُِ .كحسنو األلدذين .زلمد نذصر الدين األلدذين" ،صحيح الرتغيب كالرتىيب"( .طُ ،الريذض ادلملكة
الةربية السةودية :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيعُُِْ ،ى َََِ-ـ).ّّٖٓ ،
(ِ) ابن تيمية" ،رلموع الفاذكل".َُِ ،ُُٗ :ِٖ ،
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أيضذ" :كا﵁ تسدحذنو رنزم اإلنسذف ًَنٍنس بملو ،فذجلزاء عن جنس الةمل؛ فمن خذلف
كقذؿ ن
الرتسل بوقب ّنثل ذندو؛ فإف كذف قد قدح فيهم ،كنسب عذ يقولونو إىل أنو ىج ٍهل كخركج بن الةلم
كالةقل ،ابالي يف بقلو كبلمو ،كظهر عن ىج ٍهلو عذ بيوقًب بو ،كعن قذؿ بنهم :إهنم تةمدكا
الكذب ،أظهر ا﵁ كذبو ،كعن قذؿ :إهنم يج َّهذؿ ،أظهر ا﵁ جهلو ،ففربوف كىذعذف كقذركف دلذ قذلوا
بن عوتسى :إنو تسذحر كذاب ،أخرب ا﵁ بذلك بنهم يف قولو :ﱡﭐﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ [غذفر ،]ِْ ،ِّ :كطىلىب فربوف
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ٓ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ُ ٓ ّ ٓ َ َ ُ
ّن أخةف
وِن أرذو مَٔس وۡلدع ربّۥ إ ِ ِ
إىبلكو بذلقال ،كصذر يصفو بذلةيوب ،كقولو﴿ :وكةل ف ِرغٔن ذر ِ
َ
َ
َّ
َ َ
َ ََُّ َ ُ َ َ ۡ
ُ
َ۠ َ
َۡ ِ َۡ َ
ۡرض ٱىف َصةد[ ﴾٢٦غذفر ،]ِٔ :كقذؿ﴿ :أ ۡم أُة خ ۡۡي َِۡ ٌّ ٞهٰذا ٱَّلِي ْ َٔ
ِيِس ًۡ أ ۡو أن ُحظ ِٓ َر ِِف ٱۡل
أن حجدِل د
َ َ َ ََ ٞ
س ُةد يُب ِ ُي[ ﴾٥٢الزخرؼ ،]ِٓ :أىلك ا﵁ فربوف ،كأظهر كذبو كافرتاءه بلى ا﵁ كبلى
م ِٓي وَل ي
رتسلو ،كأذلٌو غذية اإلذالؿ ،كأبجزه بن الكبلـ النذفع؛ فلم يدٌن حجة.
سمى :أبذ احلكم ،كلكن النب صلى ا﵁ بليو كتسلم
كفربوف ىذه األعة -أبو جهل-كذف يي ٌ
مسذه أبذ جهل ،كىو كمذ مسذه رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم :أبو جهل ،أىلك بو نفسو كأتدذبو
يف الدنيذ كاآلخرة .كالذين قذلوا بن الرتسوؿ :إنو أبرت -كقصدكا أنو شنوت فينقطع ًذ ٍكره-بوقدوا
َّ َ َ َ
م ُْ َٔ ٱ ۡۡلَ ۡب َ ُ
وجد ىعن ىشنىأ الرتسوؿ إال بػىاىػىره
ي
فبل
،
]
ّ
:
الكوثر
[
﴾
٣
ت
بذنٍدًاىذرىم كمذ قذؿ تةذىل﴿ :إِن شةُ ِب
يى
ا﵁ ،حّت أىل الددع ادلخذلفوف لسناو"(ُ).
كقذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كقد ىد ٌؿ الكاذب كالسنة يف أكثر عن عذئة عوضع بلى أف اجلزاء
ٓ
عن جنس الةمل يف اخلًن كالاشر ،كمذ قذؿ تةذىلَ ﴿ :ج َزا ٗء وِفَةكًة[ ﴾٢٦الندأ :]ِٔ :أم :ىكفٍق أبمذذلم،
َّ ۡ
َ ََۡۡ َۡۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ۡ َ
ي
كىذا
كقدرا ،أعذ الاشرع فلقولو تةذىل﴿ :وكذبِة غيي ًِٓ ذِيٓة أن ٱنلفس ث ِٱنلف ِس وٱىػي ث ِٱىػ ِ
ثذبت ش ن
ربذ ۡ ُ ن
ُ
َ
َۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
ٞ
َ
لص َّ َوٱ ُ
ۡل ُروح ك َِطةص﴾ [ادلذئدة ،]ْٓ :فأخرب تسدحذنو أف اجلركح
لص ََّ ث ِٱ ّ ِِ
ُف َوٱۡلذن ث ِٱۡلذ ِن َوٱ ّ ِ
َوٱۡلُف ث ِٱۡل ِ
قصذص ،عع أف اجلذرح قد يى ٍاشاى ٌد بذابو إذا فىػ ىةل بو كمذ فىػ ىةل ،حّت يى ٍساى ًويف عنو .كقد ثػىدىت بن النب
ضخ رأس اجلذرية(ِ) ،كىذا ال ىقٍال قصذص؛ ألنو
صلى ا﵁ بليو كتسلم :أنو رضخ رأس اليهودم كمذ ىر ى
رضخ الرأس .كذلذا كذف أصح األقواؿ :أنو
الة ٍهد أك للحرابة لكذف َّ
بذلسيف .كال يي ى
لو كذف لنىػ ٍقض ى
يػي ٍف ىةل بذجلذين عثل عذ فىػ ىةل بذدل ٍجين بليو ،عذ مل يكن يزلىَّرنعذ حلق ا﵁؛ كذلقال بذللواطة ،كْنريع اخلى ٍمر
ى
الة ٍدؿ،
إىل
أقرب
ىذا
ألف
؛
ق
ن
خ
كمذ
ق
ن
كسن
،
ل
ة
ػ
ف
كمذ
شذىق
عن
ى
ق
ي
ى
حرؽ كمذ ىحَّرؽ ،كييل ى
ىى
ى
ى
ى
كحنوه ،فيي ى
(ُ) ادلصدر السذبق.ُِٕ ،ُُٕ :ُّ ،
(ِ) الدخذرم" ،صحيح الدخذرم"ْٖٖٔ ،ٖٕٔٔ ،ِٓٗٓ ،ِْٕٔ ،ُِّْ ،؛ القاشًنم" ،صحيح عسلم"،
ُِٕٔ؛ عن حديث أنس بن عذلك رضي ا﵁ بنو.
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الز ٍجر ادلطلوب عن القصذص.)ُ(" ...
كحصوؿ يع ىس َّمى القصذص ،كإدراؾ الثَّأٍر ،كالاَّ ىاش ٌفي ،ك َّ
شلذثبل للةمل عن جنسو يف اخلًن كالاشَّر ...،فهذا شرع ا﵁
أيضذ" :كلذلك كذف اجلزاء ن
كقذؿ ن
كقدره ككحيو كثوابو كبقذبو كلو قذئم ِبذا األصل ،كىو إحلذؽ النظًن بذلنظًن ،كابادذر ادلثل بذدلثل؛
كذلذا يذكر الاشذرع الةلل كاألكصذؼ ادل ىؤثٌرة ،كادلةذين ادلةاربة يف األحكذـ القدرية كالاشربية كاجلزائية؛
ي
ليدؿ بذلك بلى تىػ ىةلٌق احلكم ِبذ أين كجدت ،كاقاضذئهذ ألحكذعهذ ،كبدـ ٔنلُّفهذ بنهذ إال دلذنع
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُّ
ٓاكٔا ْ ٱ َّ َ
ّلل َو َر ُش َ ُ
يةذرض اقاضذءىذ ،كي ً
ٔلۥ﴾
وجب ٔنلٌف أىثىرىذ بنهذ ،كقولو تةذىل﴿ :ذل ِم ثِأجًٓ ش
ي
ي
ُۡ ُ ْ
َ ٰ ُ َ َّ ُ ٓ َ ُ ِ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ
ُۡ َ ۡ
ۡ
ً
ً
[األنفذؿ ،]ُّ :ىكقىػ ٍولو﴿ :ذىِسً ثِأُّۥ إِذا دِع ٱّلل وخدهۥ زفرتً ِإَون يۡشك ثِِّۦ دؤٌِِٔا﴾ [غذفر،]ُِ :
َۡ
َٰ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
َ ٰ ُ َ َّ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
خ ٱ َّّللِ ُْ ُز ٗ
ۡرض ث َغ ۡۡي ٱ ۡ َ
ٰ
ِ
ۡل ّ ِق
ۡل
ٱ
ِف
ٔن
خ
ر
ف
ت
ً
ِذ
ن
ة
ٍ
ث
ً
ِس
ى
ذ
﴿
،
]
ّٓ
:
اجلذثية
[
﴾
ا
و
اي
﴿ذى ِسً ثِأُسً ٱَّتذتً ء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ٓ
ۡ َ َ
َ ٰ َ َّ ُ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ
َ
َ َ ُ ُ َ
ۡ
ُ
خ َػ ٱ َّ َ
ّلل َوك ِرْٔا رِع َنُٰ ُّۥ فأ ۡخ َج َػ أغ َمٰي ُٓ ًۡ﴾
ِذ ًۡ ت ٍۡ َر ُخٔن﴾ [غذفر﴿ ،]ٕٓ :ذل ِم ثِأجًٓ ٱتجػٔا ٌة أش
وبٍِة ن
َ
ۡ َۡ
َ ٰ َ َّ ُ ۡ َ ُ ْ ِ َّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ُ ُ ُ
س ًۡ ِِف َب ۡػ ِظ ٱۡلم ِر﴾ [زلمد،]ِٔ :
[زلمد﴿ ،]ِٖ :ذل ِم ثِأجًٓ كةلٔا لَّلِيَ ن ِرْٔا ٌة ُزل ٱّلل شِ ِؽيػ
َ ُ َ ُ َّ
(ِ)
َ َ ُ َّ ُ ۡ َۡ َٰ ُ
س ًۡ﴾ [فصلت. "]ِّ :
﴿ َوذٰى ِس ًۡ ظ ُِّس ًُ ٱَّلِي ظِنذً ثِربِسً أردى
س لو بو
أيضذ" :كالةدد يكلَّمذ ىك َّتسع يف أبمذؿ الرب َّ
كقذؿ ن
كتسع لو يف(ّ)اجلنة ،ككلمذ بمل ن
خًنا ىغىر ى
ىنذؾ غراس ،كبىن لو بنذء ،كأناشأ لو عن بملو أنواع شلذ ياماع بو" .
تنوبت أبمذلو ادلرضية ﵁ ،ا﵀دوبة لو يف ىذه الدار ،تىػنىػ َّوبت األقسذـ اليت
أيضذ" :فمن َّ
كقذؿ ن
يالذذ ِبذ يف تلك الدار ،كتى ىكثَّرت لو ُنسب تى ىكثٌر أبمذلو ىنذ ،ككذف عزيده عن تنوبهذ كاالباهذج ِبذ
كااللاذاذ بنيلهذ ىنذؾ بلى حسب عزيده عن األبمذؿ كتنوبو فيهذ يف ىذه الدار.
أثرا كجزاء كلذة كأدلذ
كقد جةل ا﵁ تسدحذنو لكل بمل عن األبمذؿ ا﵀دوبة لو كادلسخوطة ن
ن
سنصو ال يي ٍاشدو أثر اآلخر كجزاءه؛ كذلذا تنوبت ل ٌذات أىل اجلنة كآالـ أىل النذر ،كتنوع عذ فيهمذ
بس ٍه وم ،كأخذ عنهذ بنصيب
عن الطيدذت كالةقوبذت ،فليست لذة عن ى
ضىرب يف كل عرضذة ا﵁ ى
َّ
ضىرب يف كل عسخوط ﵁ بنصيب
كلذة عن أدنى تسهمو كنصيدو يف نوع كاحد عنهذ ،كال أمل عن ى
كبقوباو كأمل عن ضرب بسهم كاحد يف عسذخطو"(ْ).
(ُ) "هتذيب تسنن أب داكد".ُِّ :ِ ،
(ِ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،إببلـ ادلوقةٌن بن رب الةذدلٌن"ٓ .نقيق :زلمد بدد السبلـ إبراىيم.
(طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ىػ ُُٗٗ-ـ).ُُٓ ،َُٓ :ُ ،
(ّ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،حذدم األركاح إىل ببلد األفراح"( .القذىرة :عطدةة ادلدين).ْٕ ،
(ْ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية"ٓ .نقيق :زائد بن
أمحد الناشًنم( ،طُ ،عكة ادلكرعة :دار بذمل الفوائدُُّْ ،ىػ).ْٖ ،ّٖ :ِ ،
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بود لسذنو ذكر ا﵁ صذف لسذنو بن الدذطل كاللغو ،كعن يدس لسذنو بن
كقذؿ ن
أيضذ" :فمن ٌ
ذكر ا﵁ تةذىل ترطب بكل بذطل كلغو كفحش"(ُ).
اجلزاء عن جنس الةمل يف أعثذؿ الةرب كأشةذرىم:
عن ذلك قوذلم:
ُ -كمذ تدين تيداف .كأناشد أبو بيدىيد:
(ِ)
كابلم بأ ٌف كمذ تى ًدين تي ىدا يف
ائل
كابلم كأيقن أف يع ٍلكك ز
ه
ِ -كمذ تىػ ٍزىرع ىٍٓنصد(ّ).
ً
صنى ىع(ْ).
ّ -دنٍػايو ّنذ ى
ْ -عن حفر الخيو يجدِّذ ىكقع فً ًيو يعٍن ىكدِّذ(ٓ).
ٓ -أ ً
ىحسن يزن ىسن إليك ،ك ٍار ىحم تػي ٍر ىحم(ٔ).
يوعذ بػيَّر بو كالدىر ال ييغاىػُّر بو(ٕ).
ٔ -عن بػىَّر ن
ٕ -كلئلعذـ الاشذفةي رمحو ا﵁:
(ُ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،الوابل الصيب عن الكلم الطيب"ٓ .نقيق :تسيد إبراىيم( .طّ ،القذىرة:
دار احلديثُٗٗٗ ،ـ).ّْ ،
(ِ) ينظر :بدد ا﵁ بن عسلم بن قايدة الدينورم" ،أدب الكذتب"ٓ .نقيق :زلمد الدال( ،عؤتسسة الرتسذلة)ٕٓ ،؛
زلمد بن يزيد ادلربد" ،الكذعل يف اللغة كاألدب"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( ،طّ ،القذىرة :دار
الفكر الةربُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ)ِٓٗ :ُ ،؛ احلسن بن بدد ا﵁ الةسكرم" ،مجهرة األعثذؿ"( .بًنكت:
دار الفكر).ُٖٔ :ِ ،
(ّ) ينظر :بلي بن زلمد أبو حيذف الاوحيدم" ،الدصذئر كالذخذئر"ٓ .نقيق :د .كداد القذضي( ،طُ ،بًنكت:
دار صذدرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ)ِٔٗ :ٕ ،؛ أمحد بن زلمد ادليداين" ،رلمع األعثذؿ"ٓ .نقيق :زلمد زليي
الدين بدد احلميد( ،بًنكت لدنذف :دار ادلةرفة).ُِٔ :ِ ،
(ْ) ينظر :الدينورم" ،أدب الكذتب".ٕٓ ،
(ٓ) ينظر :زلمود بن بمر الزسلاشرم" ،ادلساقصى يف أعثذؿ الةرب"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُٕٖٗـ).ّْٓ :ِ ،
(ٔ) ينظر :أمحد بن زلمد ابن بدد ربو" ،الةقد الفريد"( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةَُْْ ،ىػ)،ِٔ :ِ ،
ِٔ.ُْ :ّ ،
(ٕ) ينظر :السذبق.ٕٗ :ّ ،ِٔ :ِ ،
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ف نسذؤكم يف ادل ٍحىرـ
بي ُّفوا تىػةي ٌ
ى
إف ال ػ ػزن ػذ ىدي ػ ػ ػ ػن فػ ػإف أق ػ ػرض ػا ػو
ع ػن يىػزف ييػز ىف بًػ ًو كل ػو َنػ ػداره

كْنىػ ػنَّػ ػديػوا ع ػ ػ ػ ػذ ال يىػلًي ػ ػق ب ػ يم ٍس ػلً ػم
ى
(ُ)
كذف الوفذ عن أىل بياك فذبل ًم
(ِ)
ت يػذ ى ػػذا لػدػي ػدػنػذ فذفه ػم
إف كنػ ى

(ُ) زلمد بن إدريس الاشذفةي" ،اجلوىر النفيس يف شةر اإلعذـ زلمد بن إدريس" .إبداد كتةليق كتقدمي :زلمد
إبراىيم تسليم( ،عصر القذىرة :عكادة ابن تسينذ).َُّ ،
(ِ) السذبق.ُِّ ،
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اعفص األول :اجلازا ن نس اعمل يف اخلري
املبحث األول :اجلازا احلس يف اعدنيا
َ

ُ -قذؿ تةذىل﴿ :ن َذٰل َِم ن ِۡدَُة ِۡلُ ُ
ٔش َف﴾ [يوتسف.]ٕٔ :
َ
كقد ذكر بةض أىل الةلم أف الكذؼ كاتسم اإلشذرة بةدىذ ﴿ن َذٰل َِم﴾ بذئد إىل قوؿ يةقوب
َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َٰ ۡ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ِيدوا ل َم ن ۡي ًدا﴾ [يوتسف.)ُ(]ٓ :
يف أكؿ السورةَ﴿ :ل تلطص رءيةك َع إِخٔد ِم ذيه
ً
ب ،فكمذ كذدكا يف االباداء يف أعر يوتسف
كذلك أهنم أخذكه عن أبيو ُنيلة ،كألقوه يف اجلي ٌ
﴿ن ِۡدَُة ِۡلُ ُ
ٔش َف﴾ يف أعرىم ،جزاء كفذقذ(ِ).
ۡ َ
ِ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :و َج َػي َِة ل ُٓ ًۡ ل َِص َةن ضِ ۡد ٍق َغي ِّٗية﴾ [عرمي.]َٓ :
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كادلراد بذللسذف ىنذ :الثنذء احلسن .فلمذ كذف الصدؽ بذللسذف –كىو
كب َّرب بو بنو"(ّ).
عوضةو -أطلق ا﵁ تةذىل ألسنة
الةدذد بذلثنذء بلى الصذدؽ ،جزاء كفذقذ ،ى
َ
َ
َ َٰٓ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ّ ۡ ۡ َ َ ُ
س ًۡ[ ﴾٧عرمي:
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :يأحٓة ٱَّلِيَ ءأٌِا إ ِن دُِصوا ٱّلل يُِصزً ويثجِخ أكداٌ
ُِص َّن َّ ُ
ٱّلل ٌََ يَ ُ ُ
َٓ] ،كقذؿَ ﴿ :و َۡلَ ُ َ
ُِصهُ ٓۥ﴾ [احلج.]َْ :
صر دين ا﵁ كشربو ،كثػىدَّت دبذئمو ،نصره ا﵁
كذلك أف اجلزاء عن جنس الةمل ،فمن نى ى
كثػىدَّت قى ىدعو (ْ).
َّ
ْ
ْ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وٱ َِّل َيَ ٱ ْۡ َذ َد ۡوا َز َاد ُْ ًۡ ُْ ٗدى َو َءادَى ٰ ُٓ ًۡ َت ۡل َٔى ٰ ُٓ ًۡ﴾ [زلمد.]ُٕ :
فذجلزاء عن جنس الةمل ،فمن آعن كأقدل بلى اذلدل ،كبمل بذألتسدذب ادلوصلة إليو زاده ا﵁

(ُ) ينظر :صذحل بن فوزاف الفوزاف" ،ادللخص يف شرح كاذب الاوحيد"( .طُ ،الريذض :دار الةذصمة،
ُِِْىػََُِ-ـ).َِٕ ،
(ِ) ينظر :عنصور بن زلمد السمةذين" ،تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :يذتسر بن إبراىيم كغنيم بن بدذس بن غنيم،
(طُ ،الريذض السةودية :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ)ِٓ :ّ ،؛ احلسٌن بن عسةود الدغوم" ،عةذمل
الانزيل يف تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :بدد الرزاؽ ادلهدم( ،طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُِْ ،ى)،
ِ.َٓٓ :
(ّ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،عدارج السذلكٌن بٌن عنذزؿ إيذؾ نةدد كإيذؾ نساةٌن"ٓ .نقيق :زلمد
ادلةاصم بذ﵁ الدغدادم( ،طّ ،بًنكت :دار الكاذب الةربُُْٔ ،ى ُٗٗٔ-ـ).َِٔ :ِ ،
(ْ) ينظر :إمسذبيل بن بمر ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :زلمد حسٌن مشس الدين( ،طُ ،بًنكت:
دار الكاب الةلمية -عناشورات زلمد بلي بيضوفُُْٗ ،-ى).َُّ :ٕ ،
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يىدل كتػي ىقى.
ّ].
ٓ -قذؿ تةذىل:
السلىف :ىج ىةل ا﵁ تةذىل لكل بمل جزاء عن ًجٍن ًسو،
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :قذؿ بةض َّ
َ
ۡ
َّ
َ
َّ
ٱّللِ َذ ُٓ َٔ َخ ۡص ُج ُّ ٓۥ﴾ ،كمل يقل :نؤتو
كل بليو نػى ٍفس كفذياو لةدده؛ فقذؿَ ﴿ :و ٌََ َح َذ َّٔك َع
ىك ىج ىةل جزاء الاَّػ ىوٌ
كذا ككذا عن األجر كمذ قذؿ يف األبمذؿ ،بل ىج ىةل نفسو تسدحذنو كذيف بدده ادلاىػ ىوٌكل بليو كحسدو
ي
ككاقيو"(ُ).
َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱّللِ َذ ُٓ َٔ َخ ۡص ُج ُّ ٓۥ﴾ [الطبلؽ:
﴿وٌَ حذّٔك َع

املبحث اعثاني :اجلازا احلس يف اآلخرة

()2

َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ ٓ ُ
َ ٰ َ ٓ ۡ َ َٰٓ َ
ِت ٱى ِ ٓ
ِيو ٱ ۡذ ُن ُروا ْ ُ ِۡػ ٍَ ِ َ
وف
ِت أجػٍخ غييسً وأوفٔا ثِػٓد
ﱡيج ِِن إِشرء
ِي أ ِ

ُ -قذؿ تةذىل:
َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ُ
ٔنﭐﱠ [الدقرة.)ّ(]َْ :
ثِػٓدِكً ِإَوي ٰ َي فٱرْج ِ
فمن أكىف ىبة ٍهد ا﵁ تةذىل أكىف ا﵁ ىبة ٍه ًده كفذءن بوفذء؛ كذلك أف اجلزاء عن جنس الةمل.
َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُۡ ُ
ز ًۡ﴾ [الدقرة.]ُِٓ :
وِن أذنر
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :فٱذنر ِ
أم" :اذكركين بطذبيت ،أذكركم ّنغفريت"(ْ).

(ُ) زلمد بن أب بكر ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد"( .بًنكت لدنذف :دار الكاذب الةرب).َِْ-ِّٗ :ِ ،
(ِ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ّ) كبهده تةذىل ادلاشذر إليو يف اآلية يع ىف َّسر بقولو( :كلقد أخذ ا﵁ عيثذؽ بين إتسرائيل كبةثنذىم اثين باشر نقيدذ
قرضذ حسننذ
كقذؿ ا﵁ إين عةكم لئن أقمام الصبلة كآتيام الزكذة كآعنام برتسلي كبزرٕنوىم كأقرضام ا﵁ ن
ألكفرف بنكم تسيئذتكم كألدخلنكم جنذت ْنرم عن ٓناهذ األهنذر) [ادلذئدة.]ُِ:
ادلركزم" ،الزىد كالرقذئق"ٓ .نقيق :حديب الرمحن
)ِ) ركل ىذا ادلةىن بن تسةيد بن جدًن :بدد ا﵁ بن ادلدذرؾ ٍ
األبظمي( ،بًنكت :دار الكاب الةلمية)ِٖٗ ،؛ زلمد بن جرير الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف".
ٓنقيق :بدد ا﵁ بدد ا﵀سن الرتكي( ،طُ ،دار ىجر للطدذبة كالناشر كالاوزيع كاإلببلفُِِْ ،ى -
ََُِـ)ٔٗٓ :ِ ،؛ بدد الرمحن بن زلمد ابن أب حذمت" ،تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :أتسةد زلمد
الطيب( ،طّ ،ادلملكة الةربية السةودية :عكادة نزار عصطفى الدذزُُْٗ ،ى)ُّٖٗ ،؛ أمحد بن بدد ا﵁
أبو نةيم األصفهذين" ،حلية األكليذء كطدقذت األصفيذء"( .جوار زلذفظة عصر :السةذدةُّْٗ ،ىػ -
ُْٕٗـ)ِْٖ :ْ ،؛ تسةيد بن عنصور اجلوزجذين" ،الافسًن عن تسنن تسةيد بن عنصور" .دراتسة كٓنقيق:
د .تسةد بن بدد ا﵁ بن بدد الةزيز آؿ محيد( ،طُ ،دار الصميةي للناشر كالاوزيعُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ)،
ِِٗ؛ أمحد بن احلسٌن الديهقي" ،شةب اإلشنذف" .حققو كراجع نصوصو كخرج أحذديثو :د .بدد الةلي بدد =
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ْ َ
﴿ َو َشةرِ ُغ ٓٔا إ ِ َٰل

ۡ
َّ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ َ ُ
ُ
ُ
ت َوٱۡلۡرض﴾
ٌَغف َِرة ٖ ٌَِّ َّر ّبِس ًۡ َو َج َِّ ٍح َغ ۡرع َٓة ٱلصمن

[آؿ

ّ -قذؿ تةذىل:
بمراف.]ُّّ :
َّ َ ٓ َ ۡ َ
َ
ْ
َ
ۡ
ُ
َ ٓ ٰ َ َ ّ َّ ّ ُ
س ًۡ َو َج َِّ ٍح َغ ۡر ُع َٓة ن َػ ۡر ِض ٱلصٍة ِء وٱۡل ِ
ۡرض﴾ [احلديد.]ُِ :
كقذؿ﴿ :شةثِلٔا إَِل ٌغفِرة ٖ ٌَِ رب ِ
كتسدىق إىل اخلًن ،كذف يف اآلخرة عن
فمن تسذبق إىل ىذه الدنيذ
قذؿ ابن كثًن رمحو ا﵁" :
ى
ى
ُ
َ َ
كراعة؛ فإف اجلزاء عن ًجٍنس الةمل ،ككمذ تى ًدين تيداف؛ كذلذا قذؿ تةذىل﴿ :أ ْو َٰٓلهِم
ۡالسذبقٌن إىل ال ى ى
(ُ)
ُ َ َّ ُ َ
ٔنِِ ١١ف َج َّجٰ ِخ ٱنلَّػِي ًِ﴾ [الواقةة. "]ُِ :
ٱلٍلرب
َ
ۡ
ْ
َّ
ّ
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :ى َِّل َ
ِيَ أ ۡخ َص ُِٔا ُ
ٱۡل ۡص َ ِٰن َوزِ َي َةدة [ ﴾ٞيونس.]ِٔ :
كقد ثدت بن النب  أنو فى َّسر الزيذدة بذلنظر إىل ىك ٍجو ا﵁ الكرمي يف اجلنة (ِ).
قذؿ احلذفظ ابن رجب رمحو ا﵁" :كىذا عنذتسب جلةلو جزاء ألىل اإلحسذف؛ ألف اإلحسذف
ىو أف يةدد ادلؤعن ربو يف الدنيذ بلى ىك ٍجو احلضور كادلراقدة ،كأنو يراه بقلدو كينظر إليو يف حذؿ
بدذدتو ،فكذف جزاء ذلك :النظر إىل ا﵁ بيذنذن يف اآلخرة"(ّ).
َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْٓۗ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
س ًۡ َو َّ ُ
ٱّلل َد ُفٔرَّ ٞرخ ٌ
ِيً﴾
ٓ -قذؿ تةذىل﴿ :وۡلػفٔا وۡلطفدٔا أَل ُتِجٔن أن حغفِر ٱّلل ى
[النور.]ِِ :
(ْ)(ٓ)
أم :كمذ تغفر بن ادلذنب إليك نغفر لك ،ككمذ تصفح نصفح بنك .
ۡ
َ ٗ
َ
َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِ يَ ۡد ُغٔن َر َّب ُٓ ًۡ خ ۡٔفة َو َؼ ٍَ ٗػة َوم ٍَِّة َر َزك َجٰ ُٓ ًۡ
ٔ -قذؿ تةذىل﴿ :تذج
ةِف جِٔبًٓ غ َِ ٱلٍغة ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ّ ُ َ َ ۡ ُ ٓ َّ ٞ
ُ ُ َ
ٔن ١٦فَل تػيً جفس ٌة أخ ِِف لًٓ ٌَِ كرة ِ أخ ٖي جزاء ثٍِة َكُٔا حػٍئن[ ﴾١٧السجدة:ُٕ :
يِفِل
ُٔ].
= احلميد حذعد ،بإشراؼ :سلاذر أمحد الندكم صذحب الدار السلفية بدوعدذم اذلند( ،طُ ،الريذض :عكادة
الرشد للناشر كالاوزيع بذلريذض ،بذلاةذكف عع الدار السلفيةُِّْ ،ىػ ََِّ-ـ) ٕٕٔ ،عن طريق الديهقي.
(ُ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُٕٓ :ٕ ،
(ِ) القاشًنم" ،صحيح عسلم".ُُٖ ،
(ّ) بدد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جذعع الةلوـ كاحلكم"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كإبراىيم بذجس( ،طٕ،
بًنكت :عؤتسسة الرتسذلةُِِْ ،ى ََُِ-ـ).ُِٓ :ُ ،
(ْ) ينظر :ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُّ :ٔ ،
(ٓ) فذآلية كإف كذنت نذزلة يف أب بكر رضي ا﵁ بنو حيث حلف أال ينفق بلى ًع ٍسطىح بةد عذ كذف عنو يف
اإلفك "أخرجو الدخذرم"ُِٔٔ ،؛ ك"عسلم" .ُِٔٔ ،إال أف الةربة بةموـ اللفظ كادلةىن ال ِنصوص
السدب.
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كىذا "جزاء كفذقذن دلذ أخفوه عن أبمذذلم الصذحلة يف الدنيذ"(ُ) ،كمذ جذء بن احلسن رمحو ا﵁
قذؿ" :أخفى قوـ بملهم فأخفى ا﵁ ذلم عذمل تر بٌن ،كمل سنطر بلى قلب باشر"(ِ).
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كتأعل كيف قذبل عذ أخفوه عن قيذـ الليل بذجلزاء الذم أخفذه ذلم
شلذ ال تةلمو نفس ككيف قذبل قلقهم كخوفهم كاضطراِبم بلى عضذجةهم حٌن يقوعوا إىل صبلة
الليل بقرة األبٌن يف اجلنة"(ّ).
َّ َ ُ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ
َ
ةب﴾ [الزعر.]َُ :
ٕ -قذؿ تةذىل﴿ :إِجٍة ئَّف ٱىصٰ ِِبون أجرًْ ثِغ ِ
ۡي خِص ٖ
صره إال الصرب؛ فإنو دائم عع
كح ٍ
"كذلك ألف اجلزاء عن جنس الةمل ،ككل بمل شنكن ىب ٌده ى
األنفذس ،كىو عةىن عن ادلةذين الدذطنة ال يىطَّلع ىخ ٍلق بلى عقداره يف قوتو كضةفو كشدتو كلينو؛ ألنو
كمس ٌوىذ كنزكذلذ"(ْ).
عع خفذئو يافذكت عقداره ،كتاةذظم آثذرهُ ،نسب اذلً ىمم يف بيليوىذ كتسفوذلذ،
ي
َ
َۡ َ ُ ُ ُ ََۡ َ
ُۡ َ ُ
ٖ -قذؿ تةذىل﴿ :يَ ۡٔ َم دَ َرى ٱل ۡ ٍُ ۡؤ ٌِِ َ ۡ ۡ َ
خ يص ٰ
ۡشىٰس ًُ
ي أيۡدِي ِٓ ًۡ َوبِأيۡ َمِٰ ِ ًِٓ ب
َع ُٔرًْ ب
ِ
ي َوٱل ٍُؤٌِجٰ ِ
ۡ
ۡ
َ
َ
َۡ
ۡ َ ۡ َ َ َّ ٰ ۡ َ ٞ
ِيَ ذ َ
ِيٓة ذٰل َِم ُْ َٔ ٱىف ۡٔ ُز ٱى َػظ ُ
ُتذ َِٓة ۡٱۡلَُۡ َه ٰ ُر َخ ٰ ِِل َ
ِيً﴾ [احلديد.]ُِ :
خ َت ِري ٌَِ
ٱۡلٔم جج
قذؿ شيخ اإلتسبلـ رمحو ا﵁" :كىذا النور الذم يكوف للمؤعن يف الدنيذ بلى يح ٍسن بملو كاباقذده
َ
َ
يظهر يف اآلخرة ،كمذ قذؿ تةذىلُ ُُ﴿ :
ٔر ُْ ًۡ ي َ ۡص َ َٰع َب ۡ َي أيۡدِي ِٓ ًۡ َوبِأيۡ َمِٰ ِ ِٓ ًۡ﴾ [الاحرمي.)ٓ( "]ٖ :

(ُ) بلي بن أمحد الواحدم" ،الوتسيط يف تفسًن القرآف اجمليد"ٓ .نقيق كتةليق :الاشيخ بذدؿ أمحد بدد ادلوجود،
الاشيخ بلي زلمد عةوض ،الدكاور أمحد زلمد صًنة ،الدكاور أمحد بدد الغين اجلمل ،الدكاور بدد الرمحن
بويس ،قدعو كقرظو :األتساذذ الدكاور بدد احلي الفرعذكم( ،طُ ،بًنكت لدنذف :دار الكاب الةلمية،
ُُْٓىػ ُْٗٗ -ـ).ُِٓ :ٖ ،
(ِ) ذكره ابن أب حذمت .ينظر :ابن أب حذمت" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُِْٕٖ ،
(ّ) ابن قيم اجلوزية" ،حذدم األركاح إىل ببلد األفراح" .ِٕٖ ،كينظر" :الافسًن الدسيط"ُِٓ :ُٖ ،؛ ابن
كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم"ّٔٓ :ٔ ،؛ بدد الرمحن بن نذصر السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن
كبلـ ادلنذف"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن عةبل اللوزنق( ،طُ ،عؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ى َََِ-ـ).ٔٓٓ ،
(ْ) الدقذبي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".ِْٕ :ُٔ ،
(ٓ) ابن تيمية" ،رلموع الفاذكل".ِٖٓ :ُٓ ،
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املبحث اعثاعث :اجلازا احلس املشرتك يف اعدنيا واآلخرة
ۡ
َّ َ ۡ َ َ َّ
ٱّللِ كَر ٞ
يت ّ ٌِ ََ ٱل ٍُ ۡد ِصن َِي﴾ [األبراؼ.]ٓٔ :
ُ -قذؿ تةذىل﴿ :إِن رۡحخ
ِ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كإدنذ اخاص أىل اإلحسذف ب يق ٍرب الرمحة عنهم ألهنذ إحسذف عن ا﵁
أرحم الرامحٌن ،كإحسذنو تةذىل إدنذ يكوف ألىل اإلحسذف؛ ألف اجلزاء عن جنس الةمل ،فكمذ
أحسنوا بأبمذذلم أحسن إليهم برمحاو ،كأعذ عن مل يكن عن أىل اإلحسذف فإنو دلذ بػىةيد بن
اإلحسذف بىػةيدت بنو الرمحة ،بػي ٍة ندا بًديػ ٍةد ،كقيربنذ ب يقرب ،فمن تىػ ىقَّرب بذإلحسذف تىػ ىقٌرب ا﵁ إليو برمحاو،
ذبد ا﵁ بنو برمحاو"(ُ).
كعن تىػدىذبد بن اإلحسذف تىػدى ى
"ألف اجلزاء عن ًجٍنس الةمل :فمن أىحسن يف الةدذدة نذؿ يح ٍسن الثواب ،كعن أحسن يف
أعور الدنيذ نذؿ حسن النجذح ،كعن أحسن يف الدبذء اتساي ًجيب لو ،أك أي ً
بطي خًنا شلذ طلدو"(ِ).
يٍ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ ْ ۡ
َ ۡ َ ُ ْ َۡ
َّ
َ
ٱّللُ
َ
َ
ٰ
َٰٓ
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :يأحٓة ٱَّلِيَ ءأٌِا إِذا رِيو ىسً تفصدٔا ِِف ٱلٍخي ِِس فٱفصدٔا حفصحِ
َ ُ
س ًۡ﴾ [اجملذدلة.]ُُ :
ى
َ
ۡ
َّ ُ ُ
س ًۡ﴾ ،كالقذبدة أف ىح ٍذؼ ادلاىػ ىةلَّق
فجذء اجلزاء عطلقذن عن غًن قيد ،كذلك قولوَ ﴿ :حف َصحِ ٱّلل ى
ي
ييفيد الةموـ الن ٍسب(ّ) ،فياشمل ذلك :الفسح يف الرزؽ ،كالصدر ،كالقرب ،كاجلنة(ْ).
كىذا كمذ جذء يف بةض األحذديث السذبقة ،كقولو صلى ا﵁ بليو كتسلم" :كعن يى َّسر بلى
عسلمذ ىتساىػىره ا﵁ يف الدنيذ كاآلخرة"(ٓ)(ُ).
يع ىة ٌسر يى َّسىر ا﵁ بليو يف الدنيذ كاآلخرة ،كعن ىتس ىرت ن
(ُ) ابن قيم اجلوزية" ،بدائع الفوائد".ُٕ :ّ ،
(ِ) زلمد رشيد رضذ" ،تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر"( .اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذبَُٗٗ ،ـ).َُْ :ٖ ،
(ّ) ينظر :زلمد بن يوتسف أبو حيذف األندلسي" ،الدحر ا﵀يط يف الافسًن"ٓ .نقيق :صدقي زلمد مجيل،
(بًنكت :دار الفكرَُِْ ،ى)ُِِ :ْ ،؛ زلمد بن بلي الاشوكذين" ،إرشذد الفحوؿ إىل ٓنقيق احلق عن
بلم األصوؿ"ٓ .نقيق :أمحد بزك بنذية( ،طُ ،دار الكاذب الةربُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ).ُّّ :ُ ،
(ْ) ينظر :زلمد بن بلي الاشوكذين" ،فاح القدير"( .طُ ،دعاشق بًنكت :دار ابن كثًن؛ دار الكلم الطيب،
ُُْْى)ِِٔ-ِِٓ :ٓ ،؛ زلمود بن بدد ا﵁ األلوتسي" ،ركح ادلةذين يف تفسًن القرآف الةظيم كالسدع
ادلثذين"ٓ .نقيق :بلي بدد الدذرم بطية( ،طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ى)ُِِ :ُْ ،؛ زلمد
ً
األنصذرم،
"فاح الديذف يف عقذصد القرآف" .بين بطدةو كق ٌدـ لو كراجةو :ىبدد ا﵁ بن إبراىيم ى
صديق خذف ،ي
يدا بىًنكت :ادلكادة الةصريَّة للطدىذبة كالنٌ ٍاشرُُِْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ)ِٓ :ُْ ،؛ زلمد الطذىر ابن
(ص ى
ى
ى
بذشور" ،الاحرير كالانوير"( .تونس :الدار الاونسية للناشرُْٖٗ ،ى).ّٖٗ :ِٖ ،
(ٓ) تقدـ ٔنررنو.
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ٓ ۡ

َّ

ۡ

َۡ َ َ ُ
ٱۡل ۡخ َ ٰ
ٱۡل ۡخ َ ٰ
س َُ﴾ [الرمحن.]َٔ :
س َِ إَِل ِ
ّ -قذؿ تةذىلْ﴿ :و جزاء ِ
فمن أحسن يف عةذعلاو عع اخلذلق ،كيف عةذعلاو عع اخلىٍلق أحسن ا﵁ إليو؛ ألف اجلزاء عن
جنس الةمل.

(=ُ) ينظر :ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ْٓ :ٖ ،
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اعفص اعثاني :اجلازا ن نس اعمل يف اعشَرّ
املبحث األول :اجلازا اعسَّيِّئ يف اعدنيا

()1

َ
َ َۡ
ّ َ
ِيثٰ َل ُٓ ًۡ َو ُك ۡفرًِْ أَِب َيٰخ ٱ َّّللِ َو َر ۡذيٓ ًُ ٱ ۡۡلَۢنج َية ٓ َء ث َغ ۡ
ۡي َخ ّ ٖق َوك ۡٔل ِ ِٓ ًۡ
غ ًِٓ ٌ
ِ
ُ -قذؿ تةذىل﴿ :فج ِ ٍَة جل ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ
ٗ
ُ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۢ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ٔن إَِل كَي ِيَل[ ﴾١٥٥النسذء.]ُٓٓ :
ّلل َغي ۡي َٓة ثِسفرًِِْ فَل يؤٌِِ
ف ثو ؼجع ٱ
كئبِة غي ۚ

اذلدل.

فكمذ أف الكفر جذعع دلةىن الاغطية كالنكراف كاجلحد بوقدوا بذلطَّدع بلى قلوِبم فبل ينفذ إليو
َ
ۡ
َ ۡ ۡ ۡ
﴿ َوَل دُ ِؽ ۡع ٌَ َۡ أد َفي َِة كَي َج ُّۥ َغَ ذِنرَُِة﴾ [الكهف:

ِ -قذؿ تةذىل:
فكمذ غفل بن ا﵁ ،بذقدو بأف أغفلو بن ذكره .
َ
َ
َّ َ َ ۡ َ َ َ ٰ ُ
َع كُئب ِ ِٓ ًۡ أز َِِّ ًح أن َح ۡف َل ُٓٔهُ َو ِ َّٓف َء َاذاُ ِ ِٓ ًۡ َو ۡك ٗرا﴾ [الكهف:
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :إُِة جػيِة
ٕٓ].
قذؿ زلمد األعٌن الاشنقيطي رمحو ا﵁" :ا﵁ ىج َّل كببل بػى ٌَّن يف آيذت كثًنة عن كاذبو الةظيم:
أف تلك ادلوانع اليت رنةلهذ بلى قلوِبم كمسةهم كأبصذرىم ،كذخلام كالطدع كالغاشذكة كاألىكًنٌة ،كحنو
ذلك ،إدنذ جةلهذ بليهم جزاءن كفذقنذ دلذ بذدركا إليو عن الكفر كتكذيب الرتسل بذخايذرىم ،فأزاغ ا﵁
قلوِبم بذلطدع كاألكنة كحنو ذلك ،جزاء بلى كفرىم"(ّ).
َّ َ
ََ َ ُ َۡ ۡ
ه ُر َّ
ٱلص ّي ِ ُئ إَِل ثِأ ْۡيِِّۦ﴾ [فذطر.]ْ :
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :وَل َيِيق ٱلٍ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كقد اطَّىرىدت يتسنٌاو الكونيَّة تسدحذنو يف بدذده َّ
بأف ىع ٍن ع ىكر بذلدذطل
يع ًكر بو ،كعن احاذؿ احاًيل بليو ،كعن خذدع غًنه يخ ًدع".
زلاذال إال كىو
سلذدبذ إال كىو سلدكع ،كال ن
ور بو ،كال ن
عذكرا إال كىو شلىٍ يك ه
كقذؿ(")ْ:فبل ْند ن
زلاذؿ بليو" .
(ِ)

ِٖ].

(ُ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
(ِ) ينظر :السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف".ْٕٓ ،
(ّ) زلمد األعٌن الاشنقيطي" ،أضواء الديذف يف إيضذح القرآف بذلقرآف"( .بًنكت لدنذف :دار الفكر للطدذبة كالناشر
كالاوزيعُُْٓ ،ى ُٗٗٓ-ـ).ُُّ :ّ ،
(ْ) ابن قيم اجلوزية" ،إغذثة اللهفذف".َّٔ :ُ ،
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ٗ
ۡ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٗ َّ َ ۡ
َ
ََ
َ
ۡل َػي َجٰ ُّ َر ُجَل َوليبَ ۡص َِة َغي ۡي ًِٓ ٌَّة يَيب ِ ُصٔن﴾٩
﴿ولٔ جػيجّٰ ميٗك

ٓ -قذؿ تةذىل:
[األنةذـ.]ٗ:
قذؿ قذؿ الضحذؾ" :ىم أىل الكاذب ،فىػَّرقوا يكاىدهم كدينهم ،ككذبوا رتسلهم ،فلىدَّس ا﵁ بليهم
عذ لدَّ يسوا بلى أنفسهم"(ُ).
كقذؿ قاذدة" :عذ لدَّس قوـ بلى أنفسهم إال لىدَّس ا﵁ بليهم"(ِ).
َ َ َ ُ ّ
َّ
َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ
َ
ٱىظٰيٍِ َ
ي َب ۡػ َ ۢ
ٔن﴾ [األنةذـ:
غا ثٍِة َكُٔا يسصِج
ٔ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وكذٰل ِم ُ َٔ ِّل َب ۡػظ
ِ
ُِٗ].
الربية عّت كذنوا ظذدلٌن فذ﵁ تةذىل يي ىسلط بليهم ظذدلذ
فػ "اآلية تدؿ بلى أف َّ
ن
عثلهم"(ّ)؛ فإف اجلزاء عن جنس الةمل.
ً (ْ)
كعذ ًعن ي ود إال يد ا﵁ فىوقهذ كعذ ظى ً
ذمل إال تسييدلىى بظذمل
ىى ٍ ى ىي
ٕ -قذؿ تةذىل سلذطدذن إبليس دلذ بصى أعره كاعانع عن السجود آلدـ بليو السبلـ:
َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َّ
ٱىصٰغ ِِر َيَ﴾ [األبراؼ.]ُّ :
﴿كةل فٱْجِػ ٌِِٓة ذٍة يسٔن لم أن تذهِب ذِيٓة فٱخرج إُِم ٌَِ
َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َّ
كذلك أنو قصد الاػَّرفٌع ،ف يقوبًل ً
ٱىصٰغ ِِر َيَ﴾ [األبراؼ ،]ُّ :كأراد
بض ٌده﴿ :فٱخرج إُِم ٌَِ
(ٓ) ى
الةًٌز فأى ىذلٌو ا﵁ تةذىل .
ُ َ ُ
َّ َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ َ َ
يو ٱّللِ ف َصيُِفِلٔج َٓة ث ًَّ
ٖ -قذؿ تةذىل ﴿ :إِن ٱَّلِيَ زفروا يِفِلٔن أٌنٰلًٓ ِۡلطدوا غَ شب ِ ِ
َ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٗ ُ َّ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
ون[ ﴾٣٦األنفذؿ.]ّٔ :
دسٔن غيي ًِٓ خۡسة ثً حغيجٔنْۗ وٱَّلِيَ زفروا إَِل جًِٓ َيۡش
(ُ) كركم حنوه بن ابن بدذس رضي ا﵁ بنهمذ .ينظر :الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف".ُِٕ :ُُ ،
(ِ) السذبق.
(ّ) زلمد بن بمر فخر الدين الرازم" ،عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن"( .طّ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب،
َُِْى).َُٓ :ُّ ،
(ْ) ا﵀سن بن بلي الانوخي" ،ناشوار ا﵀ذضرة كأخدذر ادلذاكرة"ُُّٗ( .ىػ)َٗ :ٕ ،؛ بدد ادللك بن زلمد
الثةذلب" ،الامثيل كا﵀ذضرة"ٓ .نقيق :بدد الفاذح زلمد احللو( ،طِ ،الدار الةربية للكاذبَُُْ ،ىػ -
ُُٖٗـ) ،ّْٓ ،َُ ،بلي بن زلمد ادلذكردم" ،أدب الدنيذ كالدين"( .دار عكادة احليذةُٖٗٔ ،ـ)،
ِّٓ.
(ٓ) ينظر :زلمد بن بدد الوىذب الاميمي" ،تفسًن آيذت عن القرآف الكرمي -ضمن عؤلفذت الاشيخ زلمد بن بدد
الوىذب ،اجلزء اخلذعسٓ ."-نقيق :د .زلمد بلاذجي( ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية :جذعةة اإلعذـ زلمد
بن تسةود).ٕٗ :ٓ ،
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فلمذ أنفق ىؤالء األعواؿ يف الصد بن تسديل ا﵁ ،كإلبزاز الكفر كأىلو جذزاىم ا﵁ تةذىل
َننس بملهم ،فجةل تلك النفقذت حسرة بلى أكلئك ادلنفقٌن كمل زنصل ذلم عطلوِبم عن إبزاز
الصد بنو ،بل كذنت بذقداهم اذلزشنة كالقهر.
الدذطل كإبطذؿ احلق ك َّ
َ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ َ
ۡ َۡ َ َ ُ ْ
ٗ -قذؿ تةذىل﴿ :وًٌِِٓ ٌَ حلٔل ٱاذن َِل وَل تفذ ِ ِِٓن ۚٓ أَل ِِف ٱىفِذِحِ شلؽٔا﴾ [الاوبة.]ْٗ :
"قذؿ أىل ادلةذين :كفيو تنديو بلى أف عن بصى ا﵁ لغىىرض عذ ،فإنو تةذىل يدطل بليو ذلك
الغىىرض ،أال ترل أف القوـ إدنذ اخاذركا القةود لئبل يقةوا يف الفانة ،فذ﵁ تةذىل بٌن أهنم يف بٌن الفانة
كاقةوف تسذقطوف"(ُ)(ِ).
َ ُ ْ َ ٰ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ٗ ّ َّ َ ُ ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ َ ٗ
ِيِة عػِيفة
قذؿ تةذىل﴿ :كةلٔا يشػيت ٌة جفلّ نث ِۡيا مٍِة تلٔل ِإَوُة ىَنىم ذ
َُ-

َ َ ُّ َ َ ۡ ُ ّ َ َّ َ َّ
َ َ َ َ َ ۡ
َ َۡ َ َ ۡ ُ َ ََ َ ۡ َٰ َ
ُخ َغيَ ۡي َِة ث َ
م َو ٌَة ٓ أ َ َ
ٱَّتَ ۡذ ُت ٍُٔهُ
يز ٩١كةل يٰل ۡٔ ِم أ َرْ ِؽ ٓي أغز غييسً ٌَِ ٱّللِ و
ز
ػ
ولَٔل رْؽم لرَجج
ِ
ِ
ٖ
َ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ًّ َّ َ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ُ
َ ََٰ ۡ ِ ۡ َ ُ ْ َ َٰ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ٰ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ٞ
ٞ
َ
وراءزً ظِٓرِية إِن ر ِّب ثٍِة تػٍئن ُمِيػ ٩٢ويلٔم ٱخٍئا َع ٌٗكُذ ِسً إ ِ ِّن ع ٍِو شٔف تػئٍن ٌَ
ۡ
َ َ ُۡ ٞ
َ َ ۡ ُ َ َٰ ُ َ َ ّ ْٓ ُ َ ۡ َ ٞ
س ًۡ َرر ٞ
ِيت[ ﴾٩٣ىود.]ّٗ-ُٗ :
اب ُي ِزيِّ وٌَ ْٔ كذِب وٱردلِجٔا إ ِ ِّن ٌػ
يَأتِيِّ غذ

كصف
بلـ بو عن الرجم؛ فإنو عع كونو بذابذن
الةذاب بذإلخزاء تةريضذن ّنذ أكبدكه بليو َّ
الس ي
" ى
ى
و
ً
بظيمة توجدو"(ّ).
ظذىر؛ حيث ال يكوف إال َننذية
فيو خ ه
زم ه
املبحث اعثاني :اجلازا اعسَّيِّئ يف اآلخرة

( )4

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ ً َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٔن ِف ُب ُؽُِٔٓ ًۡ َُ ٗ
ةرا
ٱَّليَ يأزئن أٌنل ٱۡلتم ظيٍة إِجٍة يأزي
﴿إِن ِ
ِ
ِ

ُ -قذؿ تةذىل:
َ
َو َش َي ۡطي ۡٔ َن َشػ ِٗۡيا﴾ [النسذء.]َُ :
دلذ كذف ادلقصود األكؿ لطذلب ادلذؿ األكل جذزل اآلكلٌن ألعواؿ الياذعى ظلمذن بذلنذر اليت

(ُ) ينظر :الرازم" ،عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن".ٔٔ-ٔٓ :ُٔ ،
(ِ) كقد كرد يف أتسدذب النزكؿ أف اآلية نزلت يف اجلى ٌد بن قيس -أحد ادلنذفقٌن -حيث أراد الاخلف بن غزكة
ةاذرا ِنوؼ الفانة بنسذء بين األصفر .أخرجو "الطرباين يف الكدًن"ُِْٔٓ،َُُِٓ ،ُِْٓ ،؛
تدوؾ يع ن
"كاألكتسط"َْٓٔ ،؛ كيف بةض ركايذتو أهنذ نزلت بسدب بةض ادلنذفقٌن .كمذ بند الدزارْٖٗٗ ،؛ كينظر:
"السلسلة الصحيحة".ِٖٖٗ ،
(ّ) أبو السةود" ،تفسًن أب السةود".ِّٕ :ْ ،
(ْ) للوقوؼ بلى عزيد عن األعثلة ينظر:
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ٓنرؽ أجوافهم؛ جزاء كفذقذن ،فكمذ أكدبوا أجوافهم عن ىذا ادلذؿ احلراـ كذف ذلك جزاؤىم (ُ).
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
َ ۡ
ٔن ٌَة ٓ َءادَى ٰ ُٓ ًُ َّ ُ
ٱّلل ٌَِ فغيِِّْۗۦ
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :ٱَّلِيَ حجخئن ويأمرون ٱنلةس ث ِٱۡلخ ِو ويسذٍ
َ
ۡ
َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة﴾ [النسذء.]ّٕ :
َ
ۡ
﴿ َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة﴾ "كضع الظذىر فيو عوضع ادلضمر إشةذرا بأف ىعن ىذا
شأنو فهو كذفر لنً ٍةمة ا﵁ ،كعن كذف كذفرا لنةمة ا﵁ فلو بذاب ييًهينو كمذ أىذف النةمة بذلدخل
كاإلخفذء"(ِ).
ۡ
َ َ
َ ۡ َ
َ ۡ
ََ ۡ ُ ّ ْ َ ُ ْ َ
ٱلر َب ٰٔا َوك ۡد ج ُٓٔا خ ِۡ ُّ َوأزيِِٓ ًۡ أ ٌۡ َنٰل ٱنلَّ ِ
ةس ث ِٱى َبٰ ِؽ ِوۚٓ َوأخ َذ ۡدُة
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :وأخ ِذًِْ ِ
َ
ۡ
ل ِي َكٰف ِِر َيَ ٌ ِِۡ ُٓ ًۡ َغ َذاثًة أ ِۡل ٍٗة﴾ [النسذء]ُُٔ :
َ
قذؿ الدقذبي رمحو ا﵁" :كدلذ كذف اجلزاء عن جنس الةمل قذؿَ ﴿ :غ َذاثًة أ ِۡل ٍٗة﴾ أم بسدب عذ
آدلوا النذس بأكل أعواذلم كتغطياهم بلى حقوقهم عن الفضذئل كالفواضل"(ّ).
َ ّ ۡ َ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ۡ َُٰ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ َّ َ َ َ ْ َ
ِيً ل ُٓ ًۡ
خ رب ِ ًِٓ وى ِلةنِِّۦ فدجِؽخ أغميًٓ فَل ُل
ْ -قذؿ تةذىل ﴿ :أولهِم ٱَّل
ِيَ زف ُروا أَِبي ٰ ِ
ۡ
يَ ۡٔ َم ٱىل َِحٰ ٍَحِ َو ۡز ُٗة﴾ [الكهف.]َُٓ :
كرجذال،
"لقد أكثر ىؤالء الكفرة ادلنكركف يوـ الدةث كالناشور عن األبمذؿ الدنيوية عذنال،
ن
كزىوا ككً نربا كأى ىشنرا كبىطىنرا ،فكذف ىحٍاػ يفهم يف ذلك ،فحدطت
كجذىذ ،حّت
ن
انافخت نفوتسهم ِبذ بجدنذ ن
(ْ)
تلك األبمذؿ" .
كزنامل :أهنم دلذ مل يقيموا للحق كزنذ نذتسب أف ال ييقذـ ذلم كزف يف اآلخرة.
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َۡ
يق٢٢ﱠ
ٓ -قذؿ تةذىلُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة ٌَِ د ٍم أخِيدوا ذِيٓة وذوكٔا غذاب ٱۡلرِ ِ
[احلج.]ِِ :
(ُ) ينظر :زلمد بن صذحل الةثيمٌن" ،تفسًن الةثيمٌن :تسورة النسذء"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمَُّْ ،ىػ).ّٔ :ُ ،
(ِ) الديضذكم" ،أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل" .ْٕ :ِ ،كينظر :زلمد بن زلمد أبو السةود" ،تفسًن أب السةود:
إرشذد الةقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرمي"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب)ُٕٔ :ِ ،؛ زليي الدين بن
أمحد دركيش" ،إبراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص تسورية :دار اإلرشذد للاشؤكف اجلذعةية؛ دعاشق بًنكت :دار
اليمذعة؛ دعاشق بًنكت :دار ابن كثًنُُْٓ ،ى)ُِٔ :ِ ،؛ زلمود بن بدد الرحيم صذيف" ،اجلدكؿ يف إبراب
القرآف الكرمي"( .طْ ،دعاشق :دار الرشيد؛ بًنكت :عؤتسسة اإلشنذفُُْٖ ،ىػ).ّٔ :ٓ ،
(ّ) الدقذبي" ،نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور".َُٓ :ٓ ،
(ْ) "عدذحث يف الافسًن ادلوضوبي".ِّٖ ،
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قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁" :كدلذ كذف الكفذر يف ًتسجن الكفر كالاشرؾ ً
كضيقو ،ككذنوا كلَّمذ ذنُّوا
ٍ
كتس ىةاو كركحو رجةوا بلى حوافرىم؛ كذف بقوباهم يف اآلخرة كذلك،
بذخلركج عنو إىل فضذء اإلشنذف ى
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َۡ
قذؿ ا﵁ تةذىلُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة أخِيدوا ذِيٓة وذوكٔا غذاب ٱۡل ِر ِيق﴾ [السجدة ]َِ :كقذؿ يف
ُ َّ َ ٓ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ ْ
ِيدوا ذ َِيٓة﴾ [احلج .]ِِ :فذلكفر كادلةذصي
عوضع آخرُ﴿ :كٍة أرادوا أن ُيرجٔا ٌِِٓة ٌَِ د ٍم أخ
كعأٍلفو ،فبل يزاؿ يف
كالفسوؽ كلو غموـ ،ككلَّمذ ىبىزـ الةدد أف سنرج عنو أىبىت بليو نفسو كشيطذنو ى
ىغ ٌم ذلك حّت شنوت ،فإف مل سنرج عن ىغ ٌم ذلك يف الدنيذ بقي يف ىغ ٌمو يف الدىػ ٍرزخ كيف القيذعة ،كإف
ىخىرج عن ىغ ٌمو كضيقو ىذ ىنذ خرج عنو ىنذؾ ،فمذ ىحدىس الةدد بن ا﵁ يف ىذه الدار ىحدىسو بنو بةد
ادلوت ،ككذف يع ىة َّذبنذ بو ىنذؾ كمذ كذف قلدو يع ىة َّذبذ بو يف الدنيذ"(ُ).
َ َ
ّ َ َ ُ ٓ ُ ُ َ َ َ َّ
ُۡ
ُ ُ
ُْ ُ
ٔ -قذؿ تةذىل﴿ :كو ٌَة َح ۡػ َجؤا ثِس ًۡ َر ِّب ل َۡٔل د ََعؤز ًۡ ذل ۡد نذ ۡب ُذ ًۡ ف َص ۡٔف يَسٔن ل َِز َاٌۢا﴾
[الفرقذف.]ٕٕ :
ُ
َ َ َۡ َ ُ
سٔن ل َِز َاٌۢا﴾ [الفرقذف ]ٕٕ :كمذ الزعام أنام الكفر ب كمل تةددكين كأصرريمت بلى
"﴿فصٔف ي
الكفر ،كذلك يكوف اجلزاء عن جنس الةمل لًزاعذن لكم ،فبل ييفذرقكم أبدان"(ِ).
َّ َ ُ ْ
ُ َّ َ َ َ ٰ َ َ َّ َ َ َ َٰٓ ُ ٔ ْ ُّ ٓ َ َٰٓ َ َ َّ ْ َ
خ ٱّللِ َوكُٔا ث ِ َٓة
ٕ -قذؿ تةذىل﴿ :ثً َكن علِجح ٱَّلِيَ أسـٔا ٱلصٔأ
ى أن نذثُٔا أَِبي ٰ ِ
َۡ َۡ ُ َ
ون[ ﴾١٠الركـ.]َُ :
يصذٓ ِزء
فذلذين أتسذؤكا بذلاكذيب بآيذت ا﵁ تةذىل ،كاالتساهزاء ِبذ تكوف بذقداهم أتسوأ الةواقب،
أعذ يف الدنيذ فذلدوار كاذلبلؾ ،كأعذ يف اآلخرة فذلنذر كبئس القرار؛ جزاءن كفذقنذ(ّ).
َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٔن َج َٓ َِّ ًَ َداخ ِِر َيَ﴾[غذفر.]َٔ :
ٖ -قذؿ تةذىل﴿ :إِن ٱَّلِيَ يصذه ِِبون خَ غِجةد ِِت شيدخي
"أم :صذغرين حقًنين ذىلًيلًٌن ،كمذ كذنوا يشلانةٌن عساكربين"(ْ).
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ
َ َ ُ ُ ُّ ۡ
ُ
َۡ َ
ٱدلج َية
ِيَ زف ُروا َع ٱنلَّةرِ أذْ ۡج ُذ ًۡ َؼ ّي ِ َبٰذ ِس ًۡ ِِف خيةد ِسً
ٗ -قذؿ تةذىل﴿ :وئم حػرض ٱَّل
َۡ
َ ۡ َۡ ّ َ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
َ ُ ُۡ َۡ َ ۡ ُ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ُۡ َ ۡ َ َ َ َ ُۡ
ِ
ِذ ًۡ تف ُصلٔن﴾
ۡي ٱۡل ِق وبٍِة ن
غ
ث
ۡرض
ِبون ِِف ٱۡل
ٔن ثٍِة نِذً تصذه ِ
وٱشذٍذػذً ثِٓة فٱۡلَٔم َتزون غذاب ٱلٓ ِ
ِ ِ

(ُ) "ركضة ا﵀دٌن".ّْْ ،
(ِ) زلمد عاول الاشةراكم" ،تفسًن الاشةراكم :اخلواطر"( .عطذبع أخدذر اليوـُٕٗٗ ،ىػ).َُِٖٓ :ُٕ ،
(ّ) كىذا القوؿ اخاذره ابن جرير كابن كثًن .ينظر :الطربم" ،جذعع الديذف يف تأكيل القرآف"ٕٗ :َِ ،؛ ابن كثًن،
"تفسًن القرآف الةظيم".َّٔ :ٔ ،
ً
آخر أعرىم ،أم :عذتوا بلى ذلك .ينظر" :زاد
كقيلُّ :
السوأل عصدر ّننزلة اإلتسذءىة ،فذدلةىن :مث كذف الاكذيب ى
ادلسًن".ُْٖ :ّ ،
(ْ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ُْٖ :ِ ،
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[األحقذؼ.]َِ :
وزكا عن ًجٍنس ىب ىملهم ،فكمذ نػى َّة يموا أنفسهم كاتساكربكا بن اتدذع احلق ،كتةذطوا الفسق
فج ي
" ي
كادلةذصي ،جذزاىم ا﵁ بةذاب اذلوف ،كىو اإلىذنة كاخلزم كاآلالـ ادل ً
وجةة ،كاحلسرات ادلاىاىذبًةة،
ي
ي
ي
ً (ُ)
كادلنذزؿ يف َّ
الد ىركذت ادل ٍفظةة"
ي
املبحث اعثاعث :اجلازا اعسَّيِّئ املشرتك يف اعدنيا واآلخرة
َ
َّ
َ
ُ -قذؿ تةذىلَ ٌَ ﴿ :ثيُ ُٓ ًۡ َن ٍَ َثو َّٱَّلِي ۡ
ت ُ
ةرا فَيَ ٍَّة ٓ أ َ َعة ٓ َء ۡت ٌَة َخ ۡٔ َ ُلۥ ذْ َ
ٱش َذ ۡٔكَ َد َُ ٗ
ٱّلل ث ِ ُِٔرِْ ًِۡ
ِ
َ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ َّ ُ ۡ ُ َ
ون﴾ [الدقرة.]ُٕ :
ُص
خ َل حج ِ
ودركًٓ ِِف ظيم ٖ
قذؿ ابن القيم رمحو ا﵁ " :ىكتىأىَّعل حذذلم إذا أيطٍ ًفئىت أنوارىم فدىػ ىقوا يف الظٍُّلمة كقد ذى ىىب
ادلؤعنوف يف نور إشنذهنم يػىاَّدًةوف رِبم بز كجل ،ىكتىأىٌعل قولو صلى ا﵁ بليو كتسلم يف حديث الاشفذبة:
ً
و
ت تىػ ٍةدي يد» " فيادع كل " يع ٍاشرؾ إذلو الذم كذف يةدده .كادلوحد حقيق بأف يػىاَّدع
«لاىٍادً ٍع يك ُّل أ َّيعة ىعذ ىكذنى ٍ
اإللو احلق الذم كل عةدود تسواه بذطل ...ىذه ادلةذعلة اليت بذعل ّنقذبلهذ أىل الاشرؾ حيث ىذ ىىدىت
كل أعة عع عةدودىذ فذنطلق ِبذ كاتػَّدىػ ىةٍاو إىل النذر ،كانطلق ادلةدود احلق كاتػَّدىةو أكليذؤه كبذبدكه.
فسدحذف ا﵁ رب الةذدلٌن الذم قرت بيوف أىل الاوحيد بو يف الدنيذ كاآلخرة ،كفذرقوا النذس فيو
أحوج عذ كذنوا إليهم!! ...كقد فيسىرت تلك اإلضذءة كذىذب النور بأهنذ يف الدنيذ ،كفيسىرت بذلربزخ،
كفيسىرت بيوـ القيذعة ،كالصواب أف ذلك شأهنم يف الدكر الثبلثة؛ فإهنم دلذ كذنوا كذلك يف الدنيذ
َ َ َّ ّ ۡ
ٓ َ ً
وزكا يف الدىػ ٍرىزخ كيف القيذعة ّنثل حذذلم ﴿ َج َزا ٗء وِفةكة﴾ [الندأَ ﴿ ،]ِٔ :و ٌَة َر ُّبم ثِظل ٰ ٖم ى ِي َػجِي ِد﴾
يج ي
[فصلت]ْٔ :؛ فإف ادلةذد يةود بلى الةدد فيو عذ كذف حذصبل لو يف الدنيذ؛ كذلذا يي ىس ٌمى يوـ
َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ ٗ
َ
َٰ ٓ َ ۡ َ َ
يَل﴾ [اإلتسراءَ ﴿ ،]ِٕ :و َيز ُ
يد ٱ َّ ُ
ّلل ٱ ََّّل َ
م ذ ُٓ َٔ ِِف ٱٓأۡلخِرة ِ أخ ٰ
اجلزاءَ ﴿ :و ٌََ َك َن ِِف ه ِذه ِۦ أخ ٰ
ِيَ
م وأعو شب ِ
ِ
ْ
ٱ ْۡ َذ َد ۡوا ُْ ٗدى﴾ [عرميٍ ]ٕٔ :اآليىةى"(ِ).
ٱلر َب ٰٔا ْ َو ُي ۡرّب َّ
َ ۡ َ ُ َّ ُ ّ
ٱلط َد َق ٰ ِخ﴾ [الدقرة.]ِٕٔ :
ِ -قذؿ تةذىل﴿ :حٍدق ٱّلل ِ
ِ
كىذا ا﵀ق يكوف يف الدنيذ بذىذب بركاو ،كبدـ قدوؿ نفقاو ،كيف اآلخرة بدطبلف عذ يػي ىؤعلو عن
كراء ىذا ادلذؿ عن اجلزاء كحنوه؛ "ألف اجلزاء عن جنس الةمل؛ فإف ادلراب قد ظلم النذس ،كأخذ
فجوًزم بذىذب عذلو ،كا﵀سن إليهم بأنواع اإلحسذف ربو أكرـ عنو،
أعواذلم بلى كجو غًن شربي ،ي
(ّ)
فيحسن بليو كمذ أحسن بلى بدذده" .
(ُ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ِْٖ :ٕ ،
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية".ِٖ-ُٖ ،
(ّ) السةدم" ،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف".ُُٕ ،
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َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ّ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ۡ ُ َ َ
ٔن َّٱَّل َ
ّ -قذؿ تةذىل﴿ :إ َّن َّٱَّل َ
ِيَ
ۡي خ ٖق ويلذي
ِيَ يَسف ُرون أَِبي ٰ ِ
ِ
خ ٱّللِ ويلذئن ٱنلجِ ِيَۧ ثِغ ِ
ۡ
َ
َ ۡ
ََ ّ ۡ ُ َ َ
ُ ْ َ َٰٓ َ
ٱدل ۡج َية َوٱٓأۡلخ َِرة ِ َوٌةَ
ِيَ َخج َؽ ۡ
خ أَ ۡغ َمٰيُ ُٓ ًۡ ِف ُّ
م َّٱَّل َ
يَأ ُم ُرون ث ِٱىل ِۡص ِػ ٌ ََِ ٱنلَّ ِ
ِ
ِ
اب أ ِۡل ٍم ٢١أوله ِ
ةس فب ِۡشًْ ثِػذ ٍ
َ ُ ّ َّ
ُص َيَ[ ﴾٢٢آؿ بمراف.]ُِ :ِِ :
لًٓ ٌَِ نٰ ِ ِ

ً
صف
"دلذ تىػ ىق ٌدـ ذ ٍكر عةصياهم بثبلثة أكصذؼ نذتسب أف يكوف جزاؤىم بثبلثة ،لييػ ىقذبًل كل ىك ٍ
ّننذتسدة ،كدلذ كذف الكفر بآيذت ا﵁ أبظم كذف الاداشًن بذلةذاب األليم أبظم ،كقذبل قىػٍال األنديذء
الس ٍب كأى ٍخذ ادلذؿ كاالتسرتقذؽ ،كيف اآلخرة
ُندوط الةمل يف الدنيذ كاآلخرة ،ففي الدنيذ بذل ىقٍال ك َّ
بذلةقذب الدائم ،كقذبل قىػٍال اآلعرين ً
بذلق ٍسط ،بذنافذء النذصرين بنهم إذا ىح ٌل ِبم الةذاب ،كمذ مل
يكن لآلعرين بذلقسط عن ينصرىم حٌن ىح ٌل ِبم قىػٍال ادلةادين ،كذلك ادلةادكف ال نذصر ذلم إذا
ىح ٌل ِبم الةذاب"(ُ).
ُۡ َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ۡ َ َّ
َّ
ْ -قذؿ تةذىل﴿ :إ َّن َّٱَّل َ
ي ٱّللِ َو ُر ُشيِِّۦ
ِيَ يَسف ُرون ث ِٱّللِ َو ُر ُشيِِّۦ وي ِريدون أن حف ِركٔا ب
ِ
ً
ُ َ َ ُ ۡ َ
َ ّٗ
َ ۡ ُ
ُ ُ َ ُۡ
َ ُ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ ۡ َ َ َ
ي ذٰل ِم َشبِيَل ١٥٠أ ْو َٰٓلهِم ْ ًُ ٱىكٰف ُِرون َخلة
َو َيلٔلٔن ُؤٌ َُِ ث ِ َج ۡػ ٖظ َوُسف ُر ث ِ َج ۡػ ٖظ وي ِريدون أن حذخِذوا ب
َ
ۡ
َوأ ۡخ َذ ۡدَُة ل ِي َكٰف ِِر َيَ َغ َذ ٗاثة ُّم ِٓ ٗيِة[ ﴾١٥١النسذء.]ُُٓ- َُٓ :

قذؿ ابن كثًن رمحو ا﵁" :أم :كمذ اتساهذنوا ّنن كفركا بو؛ إعذ لةدـ نظرىم فيمذ جذءىم بو
عن ا﵁ ،كإبراضهم بنو كإقدذذلم بلى مجىٍع يحطذـ الدنيذ شلذ ال ضركرة ِبم إليو ،كإعذ بكفرىم بو بةد
بلمهم بنيديػ ٌوتو ،كمذ كذف يفةلو كثًن عن أحدذر اليهود يف زعذف رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم؛
فسلَّط ا﵁
حيث حسدكه بلى عذ آتذه ا﵁ عن النُّديػ ٌوة الةظيمة ،كخذلفوه ككذبوه ى
كب َ ىذد ُكه ٓكقذتلوه ،ى
َ
َّ
َ
بذلذؿ األخركمَ ﴿ :و ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ
الذؿ ال ٌدنيوم ادلوصوؿ ُّ
بليهم ُّ
ت ٌّ ََِ ٱّللِْۗ﴾
ِ
ُضبخ غيي ًِٓ ٱَّلِىح وٱلٍصهِح وبةءو ثِغغ ٖ
[الٍدىػ ىقىرةً ]ُٔ :يف الدنيذ كاآلخرة"(ِ).
َّ َ
ُ ْ
ُ ْ
ُ َ
َ َ
ۡ َ ُ ُ َ ُ َّ
ٱّللِ ٌَ ۡغئى ٌح ُغي ۡخ أيۡدِي ِٓ ًۡ َوىػ ُِِٔا ث ِ ٍَة كَةلٔا﴾ [ادلذئدة:
خ ٱۡلٓٔد يد
ٓ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :وكةى ِ
ْٔ].
"كقد بذقب ا﵁ ىؤالء اليهود بةقذب عن جنس بملهم ،جزاء كفذقذ حٌن قذؿ بنهمُ ﴿ :غ َّي ۡ
خ
ي
ن
َ
ُ ْ
ُ ْ
أيۡدِي ِٓ ًۡ َوىػ ُِِٔا ث ِ ٍَة كَةلٔا﴾"(ّ).
َ ٞ
ۡ ُ ۡ َ ُ َّ
َۡ َ ُ ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ٔ -قذؿ تةذىلَ ﴿ :و َي ۡط َِ ُع ٱىفيم َوُك ٍَة َم َّر َغي ۡيِّ َمَل ٌَِّ ك ۡٔ ٌِِّۦ َشخ ُِروا ٌ ِِۡ ُّ كةل إِن تصخروا
(ُ) أبو حيذف األندلسي" ،الدحر ا﵀يط يف الافسًن".ٕٖ :ّ ،
(ِ) ابن كثًن" ،تفسًن القرآف الةظيم".ْْٓ :ِ ،
(ّ) رلموبة عن الةلمذء" ،الافسًن الوتسيط للقرآف الكرمي" .إشراؼ :رلمع الدحوث اإلتسبلعية بذألزىر( ،طُ،
اذليئة الةذعة لاشؤكف ادلطذبع األعًنيةُّّٗ ،ىػ ُّٕٗ-ـ ُُْْ /ىػ ُّٗٗ-ـ).ُُُُ :ِ ،
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ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ
َ َّ َ َ
ون[ ﴾٣ىود.]ّٖ :
ٌ َِِّة فإُِة ن ۡصخ ُر ٌِِسً نٍة تصخر
"تس ٍخ ًريىة عثل يتس ٍخ ًريىاًكم إذا ىكقىع بليكم الغىىرؽ يف الدنيذ كاحلىٍرؽ يف اآلخرة ...ككل
ي
ً ً (ُ)
ً
أحد يرنى ىذزل عن جنس ىب ىملو ال عن خبلؼ جٍنسو" .

(ُ) إمسذبيل اخللويت "ركح الديذف"ُِٓ :ْ ،؛ كينظر :رضذ" ،تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر".ّٔ :ُِ ،

- 63 -

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

اخلام :
أىم ناذئج الدحث:
ُ-تةد قذبدة (اجلزاء عن جنس الةمل) عن القوابد الثذباة بدالئل كثًنة عن الكاذب كالسنة،
كمذ أف ذلك عن ادلاقرر لدل الةرب يف أعثذذلم كأشةذرىم.
ِ-أف جزاء األبمذؿ يكوف غذلدنذ عن جنسهذ يف اخلًن كالاشر ،كذلك يف الدنيذ أك اآلخرة ،أك
فيهمذ.
كرلىذنى ىسة بٌن عذ زنصل
ّ-فيمذ كرد يف عضذعٌن ىذا الدحث شواىد كاضحة بلى ً
نوع يعنذتسدة ي
عن اجلزاء ألىل اإلحسذف أك اإلتسذءة عن الةطذء أك الةقذب.
كعغىدٌاهذ.
ْ-الرتغيب يف الةمل الصذحل كثوابو ،كالاحذير عن السيئذت ى
ٓ-بدؿ ا﵁ تةذىل عع عن بصذه ،كفضلو عع عن أطذبو كأرضذه.
ٔ-حكمة ا﵁ الدذلغة يف أحكذعو كتسننو كأقداره.
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املصادر واملرانع
ابن أب الدنيذ ،بدد ا﵁ بن زلمد" .الزىد"ٓ .نقيق :رلدم فاحي السيد( .عكادة آؿ يذتسرُُّْ ،ق).
ابن أب الدنيذ ،بدد ا﵁ بن زلمد" .ذـ الدنيذ" .دراتسة كٓنقيق :زلمد بدد القذدر أمحد بطذ( .طُ،
عؤتسسة الكاب الثقذفيةُُْْ ،ق).
ابن أب حذمت ،بدد الرمحن بن زلمد" .تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :أتسةد زلمد الطيب( .طّ،
ادلملكة الةربية السةودية :عكادة نزار عصطفى الدذزُُْٗ ،ى).
ابن اجلوزم ،بدد الرمحن بن بلي" .صيد اخلذطر" .بنذية :حسن ادلسذحي تسويداف( .طُ ،دعاشق :دار
القلمُِْٓ ،ىػ ََِْ-ـ).
ابن اجلوزم ،بدد الرمحن بن بلي" .كاشف ادلاشكل عن حديث الصحيحٌن"ٓ .نقيق :بلي حسٌن
الدواب( .الريذض :دار الوطن).
ابن الةرب ،زلمد بن بدد ا﵁" .بذرضة األحوذم باشرح صحيح الرتعذم"( .بًنكت لدنذف :دار الكاب
الةلمية).
ابن تيمية ،أمحد بن بدد احلليم" .رلموع الفاذكل"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن زلمد بن قذتسم( .ادلدينة
الندوية ادلملكة الةربية السةودية :رلمع ادللك فهد لطدذبة ادلصحف الاشريفُُْٔ ،ى -
ُٓٗٗـ).
ابن حجر ،أمحد بن بلي" .ادلطذلب الةذلية بزكائد ادلسذنيد الثمذنية"ٓ .نقيق :رتسذئل بلمية قدعت
جلذعةة اإلعذـ زلمد بن تسةود ،تنسيق :د .تسةد الاشثرم( .طُ ،السةودية :دار الةذصمة ،دار
الغيثُُْٗ ،ىػ).
ابن حجر ،أمحد بن بلي" .فاح الدذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار ادلةرفةُّٕٗ ،ى).
ابن حزـ ،بلي بن أمحد" .الاقريب حلد ادلنطق كادلدخل إليو بذأللفذظ الةذعية كاألعثلة الفقهية"ٓ .نقيق:
إحسذف بدذس( .طُ ،بًنكت :دار عكادة احليذةََُٗ ،ـ).
ابن حندل ،أمحد بن زلمد" .عسند اإلعذـ أمحد بن حندل"ٓ .نقيق :أمحد زلمد شذكر( .طُ ،القذىرة:
دار احلديثُُْٔ ،ىػ ُٗٗٓ-ـ).
ابن حندل ،أمحد بن زلمد" .عسند اإلعذـ أمحد بن حندل"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كبذدؿ عرشد
كآخرين ،إشراؼ :د .بدد ا﵁ بن بدد ا﵀سن الرتكي( .طُ ،عؤتسسة الرتسذلةُُِْ ،ى -
ََُِـ).
ابن خلدكف ،بدد الرمحن بن زلمد" .ديواف ادلدادأ كاخلرب يف تذريخ الةرب كالرببر كعن بذصرىم عن ذكم
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الاشأف األكرب"ٓ .نقيق :خليل شحذدة( .طِ ،بًنكت :دار الفكرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ).
ابن رجب ،بدد الرمحن بن أمحد" .جذعع الةلوـ كاحلكم"ٓ .نقيق :شةيب األرنؤكط كإبراىيم بذجس.
(طٕ ،بًنكت :عؤتسسة الرتسذلةُِِْ ،ى ََُِ-ـ).
ابن بذشور ،زلمد الطذىر" .الاحرير كالانوير"( .تونس :الدار الاونسية للناشرُْٖٗ ،ى).
ابن بدد ربو ،أمحد بن زلمد" .الةقد الفريد"( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةَُْْ ،ىػ).
ابن بطية ،بدد احلق بن غذلب" .ا﵀رر الوجيز يف تفسًن الكاذب الةزيز"ٓ .نقيق :بدد السبلـ بدد
الاشذيف زلمد( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُِِْ ،ى).
ابن فوزاف ،فوزاف بن تسذبق" .الديذف كاإلشهذر لكاشف زيغ ادللحد احلذج سلاذر"( .دار الغرب اإلتسبلعي،
ُِِْىػ ََُِ-ـ).
ابن قداعة ،بدد ا﵁ بن أمحد" .ادلغين"( .عكادة القذىرةُّٖٖ ،ى ُٖٗٔ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .اجامذع اجليوش اإلتسبلعية بلى حرب ادلةطلة كاجلهمية"ٓ .نقيق:
زائد بن أمحد الناشًنم( .طُ ،عكة ادلكرعة :دار بذمل الفوائدُُّْ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .إببلـ ادلوقةٌن بن رب الةذدلٌن"ٓ .نقيق :زلمد بدد السبلـ
إبراىيم( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ىػ ُُٗٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .إغذثة اللهفذف عن عصذيد الاشيطذف"ٓ .نقيق :زلمد حذعد الفقي.
(الريذض ادلملكة الةربية السةودية :عكادة ادلةذرؼ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .الوابل الصيب عن الكلم الطيب"ٓ .نقيق :تسيد إبراىيم( .طّ،
القذىرة :دار احلديثُٗٗٗ ،ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .بدائع الفوائد"( .بًنكت لدنذف :دار الكاذب الةرب).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .الفوائد"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .حذدم األركاح إىل ببلد األفراح"( .القذىرة :عطدةة ادلدين).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .شفذء الةليل يف عسذئل القضذء كالقدر كاحلكمة كالاةليل"( .بًنكت
لدنذف :دار ادلةرفةُّٖٗ ،ىػُٕٖٗ-ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .طريق اذلجرتٌن كبذب السةذدتٌن"( .طِ ،القذىرة عصر :دار
السلفيةُّّٗ ،ق).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .عدارج السذلكٌن بٌن عنذزؿ إيذؾ نةدد كإيذؾ نساةٌن"ٓ .نقيق:
زلمد ادلةاصم بذ﵁ الدغدادم( .طّ ،بًنكت :دار الكاذب الةربُُْٔ ،ى ُٗٗٔ-ـ).
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ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أب بكر" .عفاذح دار السةذدة كعناشور كالية الةلم كاإلرادة"( .بًنكت :دار
الكاب الةلمية).
ابن كثًن ،إمسذبيل بن بمر" .الدداية كالنهذية"ٓ .نقيق :بلي شًنم( .دار إحيذء الرتاث الةرب).
ابن كثًن ،إمسذبيل بن بمر" .تفسًن القرآف الةظيم"ٓ .نقيق :زلمد حسٌن مشس الدين( .طُ ،بًنكت:
دار الكاب الةلمية -عناشورات زلمد بلي بيضوفُُْٗ ،-ى).
ابن يىىدػٍيػىرة ،زنٍن بن يىىدػٍيػىرة بن زلمد" .اإلفصذح بن عةذين الصحذح"ٓ .نقيق :فؤاد بدد ادلنةم أمحد.
(دار الوطنُُْٕ ،ىػ).
أبو السةود ،زلمد بن زلمد" .تفسًن أب السةود :إرشذد الةقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرمي".
(بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب).
أبو حيذف األندلسي ،زلمد بن يوتسف" .الدحر ا﵀يط يف الافسًن"ٓ .نقيق :صدقي زلمد مجيل.
(بًنكت :دار الفكرَُِْ ،ى).
أبو حيذف الاوحيدم ،بلي بن زلمد" .الدصذئر كالذخذئر"ٓ .نقيق :د .كداد القذضي( .طُ ،بًنكت:
دار صذدرَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ-ـ).
اإلتسكذيف ،زلمد بن بدد ا﵁ اخلطيب" .درة الانزيل كغرة الاأكيل" .دراتسة كٓنقيق كتةليق :د .زلمد
عصطفى آيدين( .طُ ،عكة ادلكرعة :جذعةة أـ القرل ،كزارة الاةليم الةذل ،تسلسلة الرتسذئل
الةلمية ادلوصى ِبذ (َّ) عةهد الدحوث الةلميةُِِْ ،ىػ ََُِ-ـ).
األشقر ،بمر بن تسليمذف" .اجلنة كالنذر"( .طٕ ،األردف :دار النفذئس للناشر كالاوزيعُُْٖ ،ىػ -
ُٖٗٗـ).
األصدحي ،عذلك بن أنس" .ادلدكنة"( .طُ ،دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).
األصفهذين ،أمحد بن بدد ا﵁ أبو نةيم" .حلية األكليذء كطدقذت األصفيذء"( .جوار زلذفظة عصر:
السةذدةُّْٗ ،ىػ ُْٕٗ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .أحكذـ اجلنذئز"( .طْ ،ادلكاب اإلتسبلعئَُْ ،ىػ ُٖٗٔ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .إركاء الغليل يف ٔنريج أحذديث عنذر السديل" .إشراؼ :زىًن الاشذكيش.
(طِ ،بًنكت :ادلكاب اإلتسبلعيَُْٓ ،ى ُٖٗٓ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الصحيحة كشيء عن فقههذ كفوائدىذ"( .طُ،
الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع( ،جُُْٓ :)ْ-ُ :ى ُٗٗٓ-ـ( ،جُُْٔ :)ٔ :ى
ُٔٗٗـ( ،جُِِْ :)ٕ :ى ََِِ -ـ).- 66 -

قاعدة الجزاء من جنس العمل ،وتطبيقاتها في القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الضةيفة كادلوضوبة كأثرىذ السيئ يف األعة"( .طُ،
الريذض ادلملكة الةربية السةودية :دار ادلةذرؼُُِْ ،ى ُِٗٗ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح الرتغيب كالرتىيب"( .طُ ،الريذض ادلملكة الةربية السةودية:
عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيعُُِْ ،ى َََِ-ـ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح اجلذعع الصغًن كزيذداتو"( .ادلكاب اإلتسبلعي).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .صحيح تسنن ابن عذجو"( .طُ ،الريذض :عكادة ادلةذرؼ للناشر كالاوزيع،
ُُْٕىػ).
األلدذين ،زلمد نذصر الدين" .غذية ادلراـ يف ٔنريج أحذديث احلبلؿ كاحلراـ"( .طّ ،بًنكت :ادلكاب
اإلتسبلعيَُْٓ ،ى).
األلوتسي ،زلمود بن بدد ا﵁" .ركح ادلةذين يف تفسًن القرآف الةظيم كالسدع ادلثذين"ٓ .نقيق :بلي بدد
الدذرم بطية( .طُ ،بًنكت :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ى).
إليضذح ىع ىةذين الاَّيسًن" .حققو كبلق بليو كخرج أحذديثو
األعًن الصنةذين ،زلمد بن إمسذبيل" .الاَّحدًن ى
صٍدحي بن ىح ىسن ىح ٌبلؽ( .طُ ،الريذض ادلملكة الٍ ىةىربيَّة السةودية :ىعكاىدىةي
كضدط نصو :زلى َّمد ي
الرشدُّّْ ،ىػ َُِِ-ـ).
ُّ
الدخذرم ،زلمد بن إمسذبيل" .صحيح الدخذرم :اجلذعع ادلسند الصحيح ادلخاصر عن أعور رتسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ بليو كتسلم كتسننو كأيذعو"ٓ .نقيق :زلمد زىًن بن نذصر النذصر( .طُ ،دار طوؽ النجذة
عصورة بن السلطذنية بإضذفة ترقيم زلمد فؤاد بدد الدذقيُِِْ ،-ى).الدزار ،أمحد بن بمرك" .عسند الدزار :الدحر الزخذر"ٓ .نقيق( :ج :)ٗ-ُ :زلفوظ الرمحن زين ا﵁،
(ج :)ُٕ-َُ :بذدؿ بن تسةد( ،ج :)ُٖ :صربم بدد اخلذلق الاشذفةي( .طُ ،ادلدينة ادلنورة:
عكادة الةلوـ كاحلكمُٖٖٗ ،ـ ََِٗ-ـ).
الدغوم ،احلسٌن بن عسةود" .عةذمل الانزيل يف تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :بدد الرزاؽ ادلهدم( .طُ،
بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربَُِْ ،ى).
الدقذبي ،إبراىيم بن بمر" .نظم الدرر يف تنذتسب اآليذت كالسور"( .القذىرة :دار الكاذب اإلتسبلعي).
الديضذكم ،بدد ا﵁ بن بمر" .أنوار الانزيل كأتسرار الاأكيل"ٓ .نقيق :زلمد بدد الرمحن ادلرباشلي( .طُ،
بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةربُُْٖ ،ى).
الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .الزىد"ٓ .نقيق :بذعر أمحد حيدر( .طّ ،بًنكت :عؤتسسة الكاب
الثقذفيةُٗٗٔ ،ـ).
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الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .السنن الكربل"ٓ .نقيق :زلمد بدد القذدر بطذ( .طّ ،بًنكت لدنذف :دار
الكاب الةلميةُِْْ ،ى ََِّ -ـ).
الديهقي ،أمحد بن احلسٌن" .شةب اإلشنذف" .حققو كراجع نصوصو كخرج أحذديثو :د .بدد الةلي بدد
احلميد حذعد ،بإشراؼ :سلاذر أمحد الندكم صذحب الدار السلفية بدوعدذم اذلند( .طُ،
الريذض :عكادة الرشد للناشر كالاوزيع بذلريذض ،بذلاةذكف عع الدار السلفيةُِّْ ،ىػ ََِّ-ـ).
الرتعذم ،زلمد بن بيسى" .تسنن الرتعذم"ٓ .نقيق كتةليق( :ج :)ِ ،ُ :أمحد زلمد شذكر( ،ج:
ّ) :زلمد فؤاد بدد الدذقي( ،ج :)ٓ ،ْ :إبراىيم بطوة بوض ادلدرس يف األزىر الاشريف.
(طِ ،عصر :شركة عكادة كعطدةة عصطفى الدذب احللبُّٗٓ ،ى ُٕٗٓ-ـ).
الاميمي ،زلمد بن بدد الوىذب" .تفسًن آيذت عن القرآف الكرمي -ضمن عؤلفذت الاشيخ زلمد بن بدد
الوىذب ،اجلزء اخلذعسٓ ."-نقيق :د .زلمد بلاذجي( .الريذض ادلملكة الةربية السةودية :جذعةة
اإلعذـ زلمد بن تسةود).
الانوخي ،ا﵀سن بن بلي" .ناشوار ا﵀ذضرة كأخدذر ادلذاكرة"ُُّٗ( .ىػ).
الثةذلب ،بدد ادللك بن زلمد" .الامثيل كا﵀ذضرة"ٓ .نقيق :بدد الفاذح زلمد احللو( .طِ ،الدار الةربية
للكاذبَُُْ ،ىػ ُُٖٗ-ـ).
اجلوزجذين ،تسةيد بن عنصور" .الافسًن عن تسنن تسةيد بن عنصور" .دراتسة كٓنقيق :د .تسةد بن بدد
ا﵁ بن بدد الةزيز آؿ محيد( .طُ ،دار الصميةي للناشر كالاوزيعُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ).
احلذكم ،زلمد بن بدد ا﵁" .ادلسادرؾ بلى الصحيحٌن"ٓ .نقيق :عصطفى بدد القذدر بطذ( .طُ،
بًنكت :دار الكاب الةلميةُُُْ ،ى َُٗٗ-ـ).
خذف ،زلمد صديق" .فاح الديذف يف عقذصد القرآف" .بين ً
بطدةو كق ٌدـ لو كراجةو :ىبدد ا﵁ بن إبراىيم
ي
(ص ىيدا بىًنكت :ادلكادة الةصريَّة للطدىذبة كالنٌ ٍاشرُُِْ ،ىػ ُِٗٗ-ـ).
األنصذرم .ى
ى
ى
دركيش ،زليي الدين بن أمحد" .إبراب القرآف كبيذنو"( .طْ ،محص تسورية :دار اإلرشذد للاشؤكف
اجلذعةية؛ دعاشق بًنكت :دار اليمذعة؛ دعاشق بًنكت :دار ابن كثًنُُْٓ ،ى).
الدينورم ،بدد ا﵁ بن عسلم بن قايدة" .أدب الكذتب"ٓ .نقيق :زلمد الدال( .عؤتسسة الرتسذلة).
الرازم ،زلمد بن بمر فخر الدين" .عفذتيح الغيب :الافسًن الكدًن"( .طّ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث
الةربَُِْ ،ى).
رضذ ،زلمد رشيد" .تفسًن القرآف احلكيم :تفسًن ادلنذر"( .اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذبَُٗٗ ،ـ).
الزركاشي ،زلمد بن بدد ا﵁" .الربىذف يف بلوـ القرآف"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( .طُ ،بيسى
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الدذب احللب كشركذؤه ،دار إحيذء الكاب الةربيةُّٕٔ ،ى ُٕٗٓ-ـ).
الزسلاشرم ،زلمود بن بمر" .ادلساقصى يف أعثذؿ الةرب"( .طِ ،بًنكت :دار الكاب الةلمية،
ُٕٖٗـ).
الس ًج ٍساذين ،تسليمذف بن األشةث" .تسنن أب داكد"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( .بًنكت
صيدا :ادلكادة الةصرية).
السةدم ،بدد الرمحن بن نذصر" .الدرة الدهية شرح القصيدة الاذئية يف حل ادلاشكلة القدرية"ٓ .نقيق:
أب زلمد أشرؼ بن بدد ادلقصود( .طُ ،أضواء السلفُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ-ـ).
السةدم ،بدد الرمحن بن نذصر" .تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كبلـ ادلنذف"ٓ .نقيق :بدد الرمحن بن
عةبل اللوزنق( .طُ ،عؤتسسة الرتسذلةَُِْ ،ى َََِ-ـ).
السمةذين ،عنصور بن زلمد" .تفسًن القرآف"ٓ .نقيق :يذتسر بن إبراىيم كغنيم بن بدذس بن غنيم.
(طُ ،الريذض السةودية :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ).
الاشذفةي ،زلمد بن إدريس" .اجلوىر النفيس يف شةر اإلعذـ زلمد بن إدريس" .إبداد كتةليق كتقدمي:
زلمد إبراىيم تسليم( .عصر القذىرة :عكادة ابن تسينذ).
الاشربيين ،زلمد بن أمحد اخلطيب" .السراج ادلنًن يف اإلبذنة بلى عةرفة بةض عةذين كبلـ ربنذ احلكيم
اخلدًن"( .القذىرة :عطدةة بوالؽ األعًنيةُِٖٓ ،ى).
الاشةراكم ،زلمد عاول" .تفسًن الاشةراكم :اخلواطر"( .عطذبع أخدذر اليوـُٕٗٗ ،ىػ).
الاشنقيطي ،زلمد األعٌن" .أضواء الديذف يف إيضذح القرآف بذلقرآف"( .بًنكت لدنذف :دار الفكر للطدذبة
كالناشر كالاوزيعُُْٓ ،ى ُٗٗٓ -ـ).
الاشوكذين ،زلمد بن بلي" .إرشذد الفحوؿ إىل ٓنقيق احلق عن بلم األصوؿ"ٓ .نقيق :أمحد بزك بنذية.
(طُ ،دار الكاذب الةربُُْٗ ،ىػ ُٗٗٗ -ـ).
الاشوكذين ،زلمد بن بلي" .فاح القدير"( .طُ ،دعاشق بًنكت :دار ابن كثًن؛ دار الكلم الطيب،
ُُْْى).
الاشًنازم ،إبراىيم بن بلي أبو إتسحذؽ" .ادلهذب يف فقو اإلعذـ الاشذفةي"( .دار الكاب الةلمية).
صذيف ،زلمود بن بدد الرحيم" .اجلدكؿ يف إبراب القرآف الكرمي"( .طْ ،دعاشق :دار الرشيد؛ بًنكت:
عؤتسسة اإلشنذفُُْٖ ،ىػ).
الصبلَّب ،بلي زلمد" .اإلشنذف بذلقدر"( .طُ ،ادلكادة الةصرية للطدذبة كالناشر؛ دار ادلةرفة للطدذبة
َّ
كالناشر).
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الصنةذين ،بدد الرزاؽ بن ذنذـ" .ادلصنف"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( .طِ ،بًنكت :ادلكاب
اإلتسبلعي؛ اذلند ،اجمللس الةلميَُّْ ،ى).
الصنةذين ،زلمد بن إمسذبيل األعًن" .تسدل السبلـ"( .دار احلديث).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جذعع الديذف يف تأكيل القرآف"ٓ .نقيق :بدد ا﵁ بدد ا﵀سن الرتكي( .طُ،
دار ىجر للطدذبة كالناشر كالاوزيع كاإلببلفُِِْ ،ى ََُِ -ـ).
الةثيمٌن ،زلمد بن صذحل" .تفسًن الةثيمٌن :الفذٓنة كالدقرة"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمُِّْ ،ى).
الةثيمٌن ،زلمد بن صذحل" .تفسًن الةثيمٌن :تسورة النسذء"( .طُ ،ادلملكة الةربية السةودية :دار ابن
اجلوزمَُّْ ،ىػ).
الةراقي ،بدد الرحيم بن احلسٌن" .األربةوف الةاشذرية السذعية شلذ كقع لاشيخنذ عن األخدذر الةذلية".
ٓنقيق :بدر بدد ا﵁ الددر( .طُ ،بًنكت :دار ابن حزـُُّْ ،ىػ ُِٗٗ -ـ).
الةسكرم ،احلسن بن بدد ا﵁" .مجهرة األعثذؿ"( .بًنكت :دار الفكر).
الةيين ،زلمود بن أمحد بدر الدين خنب" .األفكذر يف تنقيح عدذين األخدذر يف شرح عةذين اآلثذر".
ٓنقيق :أب ٕنيم يذتسر بن إبراىيم( .طُ ،قطر :كزارة األكقذؼ كالاشؤكف اإلتسبلعيةُِْٗ ،ى -
ََِٖـ).
الةيين ،زلمود بن أمحد" .بمدة القذرم شرح صحيح الدخذرم"( .بًنكت :دار إحيذء الرتاث الةرب).
الفوزاف ،صذحل بن فوزاف" .ادللخص يف شرح كاذب الاوحيد"( .طُ ،الريذض :دار الةذصمة،
ُِِْىػََُِ -ـ).
القذمسي ،زلمد مجذؿ الدين" .زلذتسن الاأكيل"ٓ .نقيق :زلمد بذتسل بيوف السود( .طُ ،بًنكت :دار
الكاب الةلميةُُْٖ ،ى).
السنَّة :ادلفهوـ ،كالفضذئل ،كادلةىن،
القحطذين ،تسةيد بن بلي" .بقيدة ادلسلم يف ضوء الكاذب ك ُّ
كادلقاضى ،كاألركذف ،كالاشركط ،كالنواقص"( .الريذض :عطدةة تسفًن ،عؤتسسة اجلريسي للاوزيع
كاإلببلف).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الذخًنة"ٓ .نقيق( :ج :)ُّ ،ٖ ،ُ :زلمد حجي( ،ج ِ :)ٔ ،تسةيد
أبراب( ،ج( ،)ٓ-ّ :ج :)ُِ-ٗ ،ٕ :زلمد أبو خدزة( .طُ ،بًنكت :دار الغرب اإلتسبلعي،
ُْٗٗـ).
القاشًنم ،بدد الكرمي بن ىوازف " .تفسًن القاشًنم :لطذئف اإلشذرات"ٓ .نقيق :إبراىيم الدسيوين.
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(طّ ،عصر :اذليئة ادلصرية الةذعة للكاذب).
القاشًنم ،عسلم بن احلجذج" .صحيح عسلم :ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل الةدؿ بن الةدؿ إىل
رتسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بليو كتسلم"ٓ .نقيق :زلمد فؤاد بدد الدذقي( .طُ ،بًنكت :دار إحيذء الرتاث
الةربَُْٖ ،ىػ ُٖٖٗ -ـ).
ادلذكردم ،بلي بن زلمد" .أدب الدنيذ كالدين"( .دار عكادة احليذةُٖٗٔ ،ـ).
ادلربد ،زلمد بن يزيد" .الكذعل يف اللغة كاألدب"ٓ .نقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم( .طّ ،القذىرة :دار
الفكر الةربُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ -ـ).
رلموبة عن الةلمذء" .الافسًن الوتسيط للقرآف الكرمي" .إشراؼ :رلمع الدحوث اإلتسبلعية بذألزىر.
(طُ ،اذليئة الةذعة لاشؤكف ادلطذبع األعًنيةُّّٗ ،ىػ ُّٕٗ -ـ ُُْْ /ىػ ُّٗٗ -ـ).
ادلركزم ،بدد ا﵁ بن ادلدذرؾ" .الزىد كالرقذئق"ٓ .نقيق :حديب الرمحن األبظمي( .بًنكت :دار الكاب
ٍ
الةلمية).
ادلظٍ ًهرم ،احلسٌن بن زلمود" .ادلفذتيح يف شرح ادلصذبيح"ٓ .نقيق كدراتسة :جلنة سلاصة عن ا﵀ققٌن
ي
بإشراؼ :نور الدين طذلب( .طُ ،الكويت :كزارة األكقذؼ الكوياية ،دار النوادر ،كىو عن
إصدارات إدارة الثقذفة اإلتسبلعيةُّّْ ،ىػ َُِِ -ـ).
ادلبل القذرم ،بلي بن تسلطذف" .عرقذة ادلفذتيح شرح عاشكذة ادلصذبيح"( .طُ ،بًنكت لدنذف :دار الفكر،
ُِِْىػ ََِِ -ـ).
ادليداين ،أمحد بن زلمد" .رلمع األعثذؿ"ٓ .نقيق :زلمد زليي الدين بدد احلميد( .بًنكت لدنذف :دار
ادلةرفة).
النسذئي ،أمحد بن شةيب" .السنن الصغرل :اجملاىب عن السنن"ٓ .نقيق :بدد الفاذح أبو غدة( .طِ،
حلب :عكاب ادلطدوبذت اإلتسبلعيةَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ-ـ).
اذليثمي ،بلي بن أب بكر" .رلمع الزكائد كعندع الفوائد" .حققو كخرج أحذديثو :حسٌن تسليم أتسد
الداراين( .دار ادلأعوف للرتاث).
الواحدم ،بلي بن أمحد" .الوتسيط يف تفسًن القرآف اجمليد"ٓ .نقيق كتةليق :الاشيخ بذدؿ أمحد بدد
ادلوجود ،الاشيخ بلي زلمد عةوض ،الدكاور أمحد زلمد صًنة ،الدكاور أمحد بدد الغين اجلمل،
الدكاور بدد الرمحن بويس ،قدعو كقرظو :األتساذذ الدكاور بدد احلي الفرعذكم( .طُ ،بًنكت
لدنذف :دار الكاب الةلميةُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ-ـ).
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ترجٔحات العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ يف التفشري يف سْرٗ األىعاو
مجعاً ّدراس٘
Ibn Othameen’s validations in the Quranic
interpretations in surat Al-An’aam. A compilation study

إعداد:
د .محداٌ بً اليف بً جابر العيزٖ
األستاذ ادلساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الًتبية كاآلداب ّتامعة احلدكد الشمالية

ترجيحات العالمة ابن عثيمين رحمو اهلل في التفسير في سورة األنعام ،د .حمدان بن الفي بن جابر العنزي

املشتخلص
ىدؼ البحث إىل التعرؼ على ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت اليت
ذكرىا يف كتاب تفسَت القرآف الكرمي –سورة األنعاـ ،-ككذلك صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها
رزتو اهلل-أثناء ترجيحو بُت األقواؿ ،كدراسة تلك الًتجيحات دراسة مقارنة للتوصل إىل أقرباألقواؿ عند ْتث مثل تلك االختيارات.
كاشتمل البحث على مبحثُت:
ادلبحث األكؿ فيو :تعريف الًتجيح ،كتررتة موجزة للعالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل ،-كصيغ
كأساليب ككجوه الًتجيح اليت استخدمها -رزتو اهلل أثناء ترجيحو بُت األقواؿ.
كادلبحث الثاين فيو :دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت
القرآف الكرمي -سورة األنعاـ-مرتبة حسب كركدىا يف ادلصحف ،كمتَّ دارسة تلك الًتجيحات دارسة
مقارنة بأقواؿ غَته من ادلفسرين.
كخلصت نتائج دارسة الًتجيحات؛ أف القوؿ الصواب يف الغالب األعم يف تلك
الًتجيحات مع العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
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Abstract
This thesis has aimed to identify the validations of the scholar; Ibn
Othaimeen – Allah‟s mercy be upon him - that he mentioned in the Explanation of
Holy Quran- Sourat Al-Anaam- and also the wording, the methods and the aspects
of the validations that he - Allah‟s mercy be upon him - has used during his
validations in the sayings, and studying these validations comparatively in other to
reach the closest saying in the research of such choices.
This research included two sections: Theoretical section, and the Applied
Section.
The theoretical section included ; a definition of Tarrjeeh (validating) , an
introduction of the scholar ; Ibn Othaimeen- Allah‟s mercy be upon him - , the
wording, the methods and the aspects of validating that he - Allah‟s mercy be
upon him - has used during his validation of the sayings.
The applied section has included; Studying the validations of the scholar;
Ibn Othaimeen- Allah‟s mercy be upon him – in the book of “Interpretation of the
Noble Quran”- Sourat Al-Anaam – as orderly mentioned in the Noble Quran.
Those validations have been studied comparatively to the sayings of other
interpreters.
The results of the study concluded that the majority of the correct saying
on the most common of those validations were with the scholar; Ibn Othaimeen –
Allah‟s mercy be upon him –.
Key words
validations, Ibn Otahimeen, Sourat Al-Anaam.
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املقدم٘
بسم اهلل الرزتن الرحيم
إف احلمد هلل ،ضلمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيػئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
شريك لو ،كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو أما بعد:
فإف الشيخ العالَّمة زلمد بن صاحل العثيمُت-رزتو اهلل-تنوعت آثاره كمؤلفاتو يف ادلطبوعة
يف علم التفسَت من حيث طريقة التأليف فيها إىل عدة أنواع ،كمن ىذه األنواع التفسَت ادلباشر من
ادلصحف؛ كىذا التفسَت ىو أكسع تفسَت للشيخ -رزتو اهلل ،-كقد افتتحتو بسورة الفاحتة عاـ
(َُْٕىػ) ،كتويف -رزتو اهلل-عند تفسَت اآلية(ِٓ) من سورة األنعاـ (ُ) ،كقد طبعت السور اليت
فسرىا الشيخ -رزتو اهلل-على ىذه الطريقة يف عدة أجزاء بعنواف :تفسَت القرآف الكرمي.
كحتقيق فر و
و
يد يف تفسَت آم القرآف الكرمي ؛ تسابق
كالحتواء تلك األجزاء على عل وم غزي ور ،
الباحثوف إىل دراسة ما حوتو تلك األجزاء من آراء كترجيحات يف علم التفسَت ،ككاف شلا درسو
الباحثوف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل -من أكؿ القرآف الكرمي كحىت هناية سورة ادلائدة
(ِ) ،كبقي يف تفسَت سورة األنعاـ حىت اآلية (ِٓ) اليت طبعت يف كتاب مستقل  ،كىي آخر السور
اليت فسػَّرىا الشيخ -رزتو اهلل -على ىذا الطريقة ترجيحات تصلح ألف تفرد بدراسة مستقلة ،
فاستعنت باهلل كحده كعزمت على دراسة تلك الًتجيحات يف ىذا البحث ادلختصر الذم جعلت
عنوانو " :ترجيحات العالَّمة ابن عثيمين-رحمو اهلل -في التفسير في سورة األنعام -جمعاً
ودراسة."-
فما كاف فيو من صواب فمن اهلل كحده ،كما كاف فيو من خطأ فمن نفسػي كالشيطاف،
كاهلل كرسولو بريئاف.
حدّد البحث:
اقتصرت يف ىذا البحث على االختيارات اليت ذكرىا العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف
كتاب تفسَت القرآف الكرمي -سورة األنعاـ.-
(ُ) ينظر ىذه الطريقة يف :الربيدم أزتد بن زلمد" ،جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ ،القرآف ".
(طُ ،الرياض :مكتبة الرشدُِْٔ ،ىػ) ،صٕٔ.
(ِ) سيأيت ذكرىا يف الدراسات السابقة.
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كاعتمدت يف ىذه الدراسة على الطبعة الوحيدة للكتاب الصادرة عن دار ابن اجلوزم عاـ
ُّّْىػ.
أٍنٔ٘ البحث ّأسباب اختٔارِ:
 -5تنمية ملكة مناقشة األقواؿ كالًتجيح بينها ،كمعرفة أسباب الًتجيح.
 -1علو كعب العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف العلم ،كرسوخو يف التفسَت ،األمر الذم
جيعل الختياراتو كترجيحاتو قيمة معتربة.
 -1أف العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-ليس رلرد ناقل فحسب ،بل صلده ينقل كالـ
العلماء ،كيقارف بُت تلك ادلنقوالت كيناقشها ،كخيتار منها ما يًتجح لديو.
 -1أنو هبذه الدراسة تكتمل دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-التفسَتية يف
رتيع كتبو ادلؤلفة يف التفسَت على ىذه الطريقة.
 -1أف ىذا ادلوضوع مل جيمع يف مؤلف مستقل أك دراسة علمية مستقلة -فيما أعلم.-
أٍداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل حتقيق األىداؼ اآلتية:
 -5التعرؼ على ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-اليت ذكرىا يف كتاب تفسَت القرآف
الكرمي –سورة األنعاـ.-
 -1التعرؼ على صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أثناء
ترجيحو بُت األقواؿ.
 -1دراسة تلك الًتجيحات دراسة مقارنة للتوصل إىل أقرب األقواؿ عند ْتث مثل تلك
الًتجيحات.
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أسئل٘ البحث:
 -5ما الًتجيحات اليت ذكرىا العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت القرآف الكرمي –
سورة األنعاـ.-
 -1ما صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أثناء ترجيحو بُت
األقواؿ.
 -1ما أقرب األقواؿ عند ْتث ىذه الًتجيحات.
الدراسات الشابق٘:
من خالؿ ْتثي يف فهارس الرسائل العلمية ،كلدل مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات
اإلسالمية ،كمكتبة ادللك فهد الوطنية ،كموقع جامعة أـ القرل كاجلامعة اإلسالمية ،كعرب شبكة
ادلعلومات ،مل أقف على دراسة مستقلة يف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب
تفسَت القرآف الكرمي –سورة األنعاـ.-
كديكن تقسيم الرسائل اليت كتبت يف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل -يف التفسَت
من خالؿ الطريقة اليت سار عليها الشيخ يف التفسَت إىل اآليت:
(ُ)
أوالً :الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التفسير المباشر من المصحف .
وىي أربع رسائل:
 -5ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من أكؿ القرآف إىل اآلية رقم
(َِٕ) من سورة البقرة عرضا كدراسة ،رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت من الباحث
أزتد بن زتد آؿ عبد القادر ،يف قسم الكتاب كالسنة ،كلية الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة
أـ القرل ُُِِْْٕٖ /ىػ.
 -1ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من اآلية رقم (َِٖ) من سورة
البقرة إىل اآلية رقم (ُُِ) من سورة آؿ عمراف ،رتعان كدراسة كموازنة ،رسالة مقدمة لنيل
درجة ادلاجستَت من الباحث :حسن ثابت احلازمي ،يف قسم الكتاب كالسنة يف كلية
الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة أـ القرل.
 -1ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف تفسَته من أكؿ آية رقم (ُُّ) من سورة
آؿ عمراف كحىت آية رقم (ََُ) من سورة النساء رتعان كدارسة كموازنة رسالة مقدمة لنيل
(ُ) سبقت اإلشارة إىل ىذه الطريقة.
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درجة ادلاجستَت من الباحث :صاحل بن سعود آؿ عبد اللطيف ،قسم الكتاب كالسنة يف
كلية الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة أـ القرل ُِْٖىػ ُِْٗ /ىػ
 -1ترجيحات الشيخ ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من آية رقم (َُُ) من سورة النساء
إىل هناية سورة ادلائدة ،رتعان كدراسة كموازنة ،رسالة علمية مقدمة لنيل الدرجة العادلية العالية
من الباحث :علي بن مناكر اجلهٍت ،يف قسم التفسَت ،كلية القرآف كالدراسات اإلسالمية
يف اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة ،العاـ اجلامعي ُُِّّّْْ/ىػ.
ثانياً :الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التعليق على تفسير الجاللين
(ُ).
وىي رسالة واحدة بعنوان:
ترجيحات ابن عثيمُت يف تفسَت سورة –يس-رتعان كدراسة مقدَّمة من الباحثة :موضي بن
زتد اخلرجيي ،جامعة صاينز ماليزياُِْٗ ،ىػ  ََِٖ/ـ.
الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة تفسير أجزاء وسور وآيات
متفرقة(ِ).
وىي رسالة واحدة بعنوان:
ترجيحات الشيخ ابن عثيمُت التفسَتية يف سورة الكهف ،كص ،كمن سورة احلجرات كحىت
ي
احلديد ،كجزء عم -رتعان كدراسة ،-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الباحث ىادم بن
مضمي العنزم ،يف قسم التفسَت كعلوـ القرآف ،كلية أصوؿ الدين ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود
اإلسالميةُّْٕ :ىػُّْٖ/ىػ.
ميَج البحث:
سلكت يف ىذا البحث ادلنهج االستقرائي التحليلي ادلقارف.
إجراءات البحث:
كتتلخص يف اآليت:
 -5جع ادلادة العلمية ذلذا البحث؛ كذلك باستقراء كتاب تفسَت القرآف الكرمي –سورة
األنعاـ ،-كاستخراج ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل كقد بلغت (ُّ) ترجيحان.
(ُ) ينظر ىذه الطريقة يف :الربيدم" ،جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ القرآف " ،صِٔكَٕ.
(ِ) ادلصدر السابق صٖٖ.
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 -1ترتيب اآليات اليت كقع فيها الًتجيح حسب كركدىا يف ادلصحف.
 -1كضع ترقيم مستقل لكل مسألة.
 -1ذكر كالـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-بنصو يف االختيار؛ ككجوه الًتجيح.
 -1دراسة ترجيح العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-للمسألة دراسةن مقارنةن بأقواؿ غَته من
ادلفسرين.
 -1بياف نتيجة الدراسة ملخصة مع ادلناقشة كالًتجيح.
 -1توثيق ادلادة العلمية على النحو التايل:
أ -عزك اآليات كترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية ككضعها بُت قوسُت كذلك بعد
هناية اآلية ادلنقولة ،فمثالن :اآلية اخلامسة من سورة البقرة يكوف عزكىا ىكذا
[ البقرة  ،]ٓ :مع التزاـ رسم ادلصحف العثماين معتمدان يف نسخ نص اآلية من
مصحف ادلدينة  ،يف رتيع اآليات الواردة يف ثنايا البحث  ،إال عند إيراد بعض
القراءات األخرل.
ب -عزك القراءات القرآنية إىل مصادرىا ادلعتمدة مع بياف ادلتواتر منها كالشاذ.
ج -ختريج األحاديث النبوية كاآلثار من مصادرىا ادلعتمدة كاحلكم عليها من خالؿ
أقواؿ أىل العلم؛ إذا كاف احلديث يف غَت الصحيحُت.
د -توثيق األقواؿ ادلنقولة عن العلماء.
ىـ -عزك األبيات الشعرية إىل قائليها كتوثيقها من مصادرىا.
و-شرح غريب األلفاظ كادلصطلحات.
 -8ختم البحث ٓتادتة أذكر فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها.
 -9تزكيد البحث بالفهارس العلمية اآلتية :فهرس ادلصادر كادلراجع ،فهرس ادلوضوعات.

خط٘ البحث:
كقد قسمت ىذا البحث إىل :مقدمة ،كمبحثُت ،كخادتة ،كفهارس علمية على النحو اآليت:
ادلقدمة :كتتضمن حدكد البحث ،كأمهية البحث كأسباب اختياره ،كأىداؼ البحث ،كأسئلة
البحث ،كالدراسات السابقة ،كمنهج البحث ،كإجراءات البحث ،كخطة البحث.
ادلبحث األكؿ :الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كفيو أربعة مطالب:
 ادلطلب األكؿ :تعريف الًتجيح.- 558 -
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ادلطلب الثاين :تررتة موجزة للعالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلطلب الثالث :صيغ الًتجيح كأساليبو اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلطلب الرابع :كجوه الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلبحث الثاين :دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت القرآف
الكرمي -سورة األنعاـ-مرتبة حسب كركدىا يف ادلصحف.
اخلادتة :كفيها بياف أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.
الفهارس كتشتمل على :فهرس ادلصادر كادلراجع ،فهرس ادلوضوعات.
املبحث األّل :الرتجٔح عيد العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ

املطلب األّل :تعرٓف الرتجٔح.
يراد بالًتجيح :تقوية بعض األقواؿ يف معاين اآليات عند تعددىا كتقدديو على غَته
دلرجحات كقواعد معتربة (ُ).
كيرادؼ مصطلح الًتجيح مصطلح االختيار إذا افًتقا.
كديكن تعريفو بأنو :االقتصار على قوؿ كاحد يف معاين اآليات كاإلعراض عن غَته ،أك
دتييزه عن غَته بتقدمي أك تعليل سلتصر بنحو أكىل ،أك أظهر ،كضلو ذلك.
فإذا اجتمع التعبَت باالختيار كالًتجيح أمكن القوؿ بأف ما كاف نتيجة دراسة لألقواؿ فهو
صح إطالؽ أحدمها على اآلخر توسعان (ِ).
ترجيح ،كما كاف غَت ذلك فهو اختيار ،كإذا افًتقا َّ

املطلب الثاىٕ :ترمج٘ مْجزٗ للعالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
ىو الشيخ العالَّمة زلمد بن صاحل بن سليماف بن عبد الرزتن بن عثماف من آؿ مقبل من
آؿ ريس الوىيب التميمي.
كلد سنة -رزتو اهللُّْٕ(-ىػ) يف مدينة عنيزة كفيها نشأ كبدأ رحلتو يف العلم.
من مشاخيو :الشيخ العالَّمة عبد الرزتن بن ناصر السعدم ،كالشيخ العالَّمة عبد العزيز بن
باز ،كالشيخ العالَّمة زلمد األمُت الشنقيطي كغَتىم.
َّتوىل -رزتو اهلل-إمامة اجلامع الكبَت يف عنيزة بعد كفاة شيخو العالَّمة عبد الرزتن بن ناصر
(ُ) ينظر :الشايع زلمد بن عبد الرزتن " ،معجم مصطلحات علوـ القرآف "( .طُ ،الرياض :دار التدمرية،
ُّّْىػَُِِ/ـ) ،صٕٓ.
(ِ) ادلصدر السابق صُْ.
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السعدم -رزتو اهلل-كالتدريس يف مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع ،مث التدريس يف اجلامع نفسو،
كما َّ
توىل التدريس يف ادلعهد العلمي يف عنيزة ،كالتدريس كذلك يف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم
يف مواسم احلج كالعمرة حىت توفاه اهلل ،كىو أحد أعضاء ىيئة كبار العلماء يف ادلملكة العربية
السعودية.
كيعترب العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-من أكابر علماء ىذا العصر الذين نصركا كرفعوا
عقيدة السلف الصاحل ،كالشيخ عامل من علماء أصوؿ الفقو ،كلو مشاركة جيدة يف علوـ اللغة ،كىو
قبل ذلك مفسران بارعان ،كلو يف التفسَت كأصولو كقواعده كتابات رائعة.
كللشيخ-رزتو اهلل-مؤلفات كثَتة منها" :القواعد ادلثلى يف صفات اهلل كأمسائو احلسٌت"
ك "القوؿ ادلفيد على كتاب التوحيد" ك "الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع" كغَتىا.
تويف الشيخ -رزتو اهلل-عن عمر يناىز الرابعة كالسبعُت ،بعد أف أصيب ٔترض السرطاف
ككاف مضرب ادلثل يف الصرب كاالحتساب ،كصلي عليو بعد عصر اخلميس ُُُِْٓ/َُ/ىػ يف
ادلسجد احلراـ ،كدفن يف مكة ادلكرمة (ُ).
املطلب الثالث :صٔغ الرتجٔح ّأسالٔبُ اليت استخدمَا العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعض الصيغ كاألساليب عند ترجيحو بُت األقواؿ،
كىذه الصيغ كاألساليب ىي:
أوالً :التنصيص على القول الراجح.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ) [األنعاـ ،]ُ:قاؿ -رزتو اهلل" :-الصحيح أنو يشمل الظلمات احلسية
كادلعنوية "(ِ).
ثانياً :تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل.
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [األنعاـ.]َِ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ) حيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف ىذا الكتاب ،كحيتمل

(ُ) ينظر :الزبَتم كليد بن أزتد احلسُت كآخرين" ،ادلوسوعة ادليسػرة يف تراجم أئمة التفسَت كاإلقراء كالنحو كاللغة
"( .طُ ،بريطانيا :رللة احلكمةُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ) .ُُِٖ :ّ،
(ِ) العثيمُت زلمد بن صاحل " ،تفسَت سورة األنعاـ "( .طُ ،الدماـ :دار ابن اجلوزمُّّْ ،ىػ) ،صُِ.
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أف يكوف ادلعٌت يعرفوف النيب ،--والثاني أقرب " (ُ).
ثالثاً :التفسير بقول مع النص على ضعف غيره

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐﰑ ﰒ) [األنعاـ.]ِٔ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ) ىم الضمَت يعود على الكفار اجملادلُت ،قولو:

عما جئت بو من الوحي ،كقولو ( :ﰊ ﰋ)  ،أم يبعدكف ،...كلو قاؿ
(ﰈ ﰉ) ،أمَّ :
قائل  :ذكر بعض ادلفسػرين أف اآلية نزلت يف أيب طالب أف معٌت (ﰈ ﰉ)  ،أم يدافع عنو ،

( ﰊ ﰋ) أم  :أنو ال يؤمن؟ فاجلواب :أف ىذا غلط عظيم؛ ألف اآلية يف سياؽ الذـ للنهي
عنو كالنئي عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛ لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة
اليت تشبو حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين "(ِ).
(ّ)
رابعاً :االقتصار على قول واحد مع وجود خالف في اآلية
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴) [األنعاـ.]ِّ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-الفتنة ىنا ٔتعٌت :احلجة (ﮬ) أم :حجتهم "(ْ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ّ) كىذه الصيغة حتتمل الًتجيح من عدمو؛ كلذا جعلتها آخر الصيغ.
(ْ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ" ،صُِٕ.
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املطلب الرابعّ :جِْ الرتجٔح عيد العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-عددان من األكجو للًتجيح بُت األقواؿ ،كىذه األكجو ىي:
أوالً :الترجيح بداللة السياق.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز كالسياؽ ىو الذم يعُت
ذلك"(ُ).
ثانياً :الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
[األنعاـ.]ُّ:

قاؿ-رزتو اهلل" :-كقولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) ،أم :حيملوف جزاء األعماؿ على
ظهورىم زتالن حقيقيان  ،فالواجب أف ضلمل اآليات على ظاىرىا"(ِ).
ثالثاً :الترجيح بداللة العموم.
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ-رزتو اهلل(" :-ﭗ ) رتع ميت  ،كىل ادلراد موتى القلوب أك موتى األجساـ؟ يف

ذلك قوالف للعلماء ،بعضهم قاؿ( :ﭗ ﭘ ﭙ)  ،أم :موتى القلوب كىم الكفار يبعثهم
اهلل فيجازيهم  ،كبعضهم قاؿ :ادلوتى موتى األجساد ،يبعثهم اهلل ردان على الذين ينكركف البعث،
كإذا كانت اآلية حتتمل معنيُت ليس أحدمها أظهر من اآلخر كال منافاة بينهما فالقاعدة أف حتمل
عليهما رتيعان ،فادلوتى من ىؤالء الكفار سيبعثهم اهلل كجيازيهم  ،كموتى األجساد الذين فارقت
أركاحهم أجسادىم سوؼ يبعثهم اهلل "(ّ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٗٓ ،كينظر :صُٓٔ.
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٗ.ُٗٓ،
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املبحث الثاىٕ :دراس٘ ترجٔحات العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ يف كتاب تفشري القرآٌ
الكرٓه ــ سْرٗ األىعاو ــ مرتب٘ حشب ّرّدٍا يف املصحف.
( )5المراد بالظلمات والنور في قولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ) [األنعاـ.]ُ:

(ُ)

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-الصحيح أنو يشمل الظلمات احلسية كادلعنوية " .
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالظلمات كالنور يف اآلية الكردية على قولُت:
القول األول :أن المراد بهما ظلمة الليل ،وضوء النهار.
كاختار ىذا القوؿ :الطربم ،كالزجاج ،كابن أيب زمنُت ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن جزم،
كالقامسي-رزتهم اهلل.)ِ(-
كاستدلوا ذلذا القوؿ بأمرين:
(ّ)
األكؿ :أف اللفظ حقيقة فيهما ،كاألصل زتل اللفظ على احلقيقة .

(ُ) ابن عثيمُت" ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُِ.
(ِ) ينظر :الطربم زلمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف " .حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي "( ،طُ ،الرياض :دار عامل الكتبُِْْ ،ىػََِّ/ـ)ُْٔ :ٗ ،؛ كالزجاج إبراىيم بن زلمد بن
سهل" ،معاين القرآف كإعرابو "( .طُ ،بَتكت :عامل الكتبَُْٖ ،ىػُٖٖٗ /ـ) ،ِِٕ :ِ ،كابن أيب
زمنُت زلمد بن عبد اهلل " ،تفسَت القرآف العزيز" .حتقيق :أبو عبد اهلل حسُت ابن عكاشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،طُ ،القاىرة :دار الفاركؽ احلديثةُِّْ ،ىػ ََِِ /ـ)ٖٓ :ِ ،؛ كابن عطية عبد
احلق بن غالب" ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز" .حتقيق :عبد اهلل ابن إبراىيم األنصارم ،كالسيد
عبدالعاؿ السيد إبراىيم( ،طِ ،بدكف)ُِِ :ٓ ،؛ كالرازم زلمد ابن عمر التميمي" ،التفسَت الكبَت ".
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ىػَََِ /ـ)ُِٓ :ُِ ،؛ كابن جزم زلمد بن أزتد بن
زلمد " ،التسهيل لعلوـ التنزيل "( .طُ ،لبناف :دار الكتاب العريب َُّْ،ىػ ُّٖٗ /ـ)ِ :ِ ،؛
كالقامسي زلمد رتاؿ الدين" ،زلاسن التأكيل " .حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريبُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ /ـ).ُِٕ :ّ ،
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز "ُِِ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت".ُِٓ :ُِ ،
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الثاين :أف الظلمات كالنور إذا ذكرا مقركنُت بالسموات كاألرض مل يفهم منهما إال ظلمة
الليلة ،كضوء النهار (ُ).
القول الثاني :أن المراد بهما العموم ،فيشمل الظلمات الحسية والمعنوية.
كاختار ىذا القوؿ :الواحدم ،كالسمعاين ،كالقرطيب ،كالشوكاين ،كاآللوسي ،كابن سعدم -
رزتهم اهلل ،)ِ( -كاختاره العالٌمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ.
كاستدلوا ذلذا القوؿ بأف العموـ يشمل ما ذكر.
قاؿ القرطيب -رزتو اهلل" :-كاختلف العلماء يف ادلعٌت ادلراد بالظلمات كالنور؛ فقاؿ السدم
كقتادة كرتهور ادلفسػرين :ادلراد سواد الليل كضياء النهار ،كقاؿ احلسن :الكفر كاإلدياف ،قاؿ ابن
عطية :كىذا خركج عن الظاىر

(ّ)

؛ قلت :اللفظ يعمو ،كيف التنزيل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[األنعاـ.)ْ(" ]ُِِ:
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالظلمات كالنور يف اآلية الكردية الظلمات احلسية كىي
(ُ) ينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُِٓ :ُِ ،
(ِ) ينظر :الواحدم علي بن أزتد" ،التفسَت البسيط " .حتقيق :رلموعة من الباحثُت( ،طُ ،الرياض :عمادة
البحث العلمي ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةَُّْ ،ق)ٖ :ٖ ،؛ كالسمعاين منصور بن زلمد
بن عبد اجلبار " ،تفسَت القرآف " .حتقيق :ياسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عباس بن غنيم( ،طُ ،الرياض:
دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ)ٖٔ :ِ ،؛ كالقرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر " ،اجلامع ألحكاـ القرآف
كادلبُت دلا تضمنو من السنة كآم الفرقاف" .حتقيق د .عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُِْٕ ،ىػ ََِٔ /ـ)ُّٔ :ٖ ،؛ كالشوكاين زلمد بن علي " ،فتح القدير اجلامع بُت
فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت " .حتقيق :د .عبد الرزتن عمَتة( ،طِ ،ادلنصورة :دار الوفاء،
ُُْٖىػ ُٕٗٗ /ـ)ُّٗ :ِ ،؛ كاآللوسي زلمود بن عبد اهلل" ،ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم
كالسبع ادلثاين "( .بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف)ُْ :ّ ،؛ كالسعدم عبد الرزتن بن ناصر" ،
تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالـ ادلناف" .حتقيق :عبد الرزتن بن معال اللوحيق( ،طْ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُِْٔ ،ىػََِٓ/ـ) ،صَِٓ.
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز ".ُِِ :ٓ ،
(ْ) القرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُّٔ :ٖ ،

- 511 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  - 581الجزء األول

ظلمة الليل ،كضوء النهار؛ كما عليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ ألف اآلية رد على القائلُت بأف اهلل ال
خيلق الظلمة كالنور.
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-الرب تعاىل ىو اخلالق للنور كالظلمة كما استفتح سبحانو
سورة األنعاـ بقولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ) [األنعاـ ]ُ :فاستفتح السورة بإبطاؿ قوؿ أىل الشػرؾ أرتعُت ،من الثنوية اجملوس
القائلُت بأف للعامل نورين :نور كظلمة ،فأخرب أنو كحده رب النور كالظلمة كخالقهما ،كما أنو كحده
خالق السماكات كاألرض "(ُ) -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )1متعلق الجار والمجرور في قولو تعالى( :ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ) [األنعاـ.]ُ:
قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﭝ ﭞ) هل اجلار كاجملركر

(ﭞ) متعلق بػ(ﭝ) ،أك متعلق بػ(ﭟ) حيتمل الًتكيب أف يكوف قولو( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ) ،أم :يعدلوف بو غَته ،كحيتمل أف يكوف قولو( :ﭜ ﭝ) منفصل

عن قولو( :ﭞ ﭟ) ،كيكوف الذين كفركا يعدلوف برهبم ،أم جيعلوف غَت اهلل معادالن باهلل

تعاىل ،واألولى أف يكوف متعلقان بػ(ﭟ)؛ ألف ىذا ىو ادلعٌت ادلطابق ،أما الذين كفركا
فمعركؼ أف ادلراد كفركا برهبم "(ِ).
الدراسة:

اختلف أىل العلم –رزتهم اهلل-يف متعلق اجلار كاجملركر يف قولو( :ﭞ) إىل قولُت كما
ذكر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-
القول األول :أن الجار والمجرور في قولو( :ﭞ) متعلق بػ(ﭟ).

كيكوف ادلعٌت يعدلوف بو غَته أم :يسوكف بو غَته يف اختاذه ربان كإذلان كيف اخللق
كاإلجياد ،كعدؿ الشيء بالشيء التسوية بو (ّ).
(ُ) ابن ادلوصلي زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي "سلتصر الصواعق ادلرسلة " .حتقيق :د .احلسن بن عبد الرزتن
العلوم( ،طُ ،الرياض :أضواء السلفُِْٓ ،ىػََِْ/ـ) ،صَّْ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٕ.
(ّ) ينظر :أبو حياف زلمد بن يوسف" ،البحر احمليط" .حتقيق :عادؿ أزتد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ ََُِ /ـ).ْٕ :ْ ،
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كىذا قوؿ رتهور ادلفسرين (ُ) ،كاختاره العالٌمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ.

قاؿ النسفي -رزتو اهلل(" :-ﭞ ﭟ) يساككف بو األكثاف ،تقوؿ عدلت بذا أم

ساكيتو بو ،كالباء يف (ﭞ) صلة للعدؿ ال للكفر "(ِ).
قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل" :-كىذا الوجو يدؿ لو القرآف؛ كقولو تعاىل عن الكفار الذين
عدلوا بو غَته( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [الشعراء،]ٕٗ،ٖٗ:

كقولو تعاىل( :ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ) [البقرة.)ّ(" ]ُٔٓ:
القول الثاني :أن الجار والمجرور في قولو( :ﭞ) متعلق بػ(ﭝ).

كيكوف ادلعٌت :إف الذين كفركا برهبم دييلوف كينحرفوف عن طريق احلق إىل الكفر
كالضالؿ(ْ).

قاؿ ادلنتجب اذلمذاين -رزتو اهلل" :-كلك أف تعلقو بػ(ﭝ) ٔتعٌت :الذين كفركا
بوحدانية رهبم مائلوف عن احلق "(ٓ).
كىذا القوؿ أجازه السمُت احلليب-رزتو اهلل.)ٔ(-

(ُ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف "ُْٔ :ٗ ،؛ كابن عطية " ،احملرر الوجيز"ُِّٓ :؛ كابن جزم" ،التسهيل
لعلوـ التنزيل"ِ :ِ ،؛ كأبو السعود ،زلمد بن زلمد بن مصطفى" ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف
الكرمي"( .طْ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ) َُٓ :ّ،؛ كالسعدم" ،تيسَت
الكرمي الرزتن" ،صَِٓ؛ كابن عاشور زلمد الطاىر" ،التحرير كالتنوير "( .بدكف ،تونس :دار يسحنوف
للنشر كالتوزيع ،بدكف).ُِٖ :ٕ ،
(ِ) النسفي عبد اهلل بن أزتد بن زلمود " ،مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل " .حتقيق :مركاف الشعار( ،طُ،
بَتكت :دار النفائسُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).ٔ :ِ ،
(ّ) الشنقيطي زلمد األمُت بن زلمد ادلختار " ،أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف" .إشراؼ :بكر بن عبد
اهلل أبو زيد( ،طُ ،مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).ُِّ :ِ ،
(ْ) ادلصدر السابق.
(ٓ) اذلمذاين ادلنتجب بن أيب العز بن رشيد " ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآف اجمليد" .حتقيق :زلمد نظاـ الدين
الفتيح( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمافُِْٕ ،ىػ ََِٔ/ـ).ّٓٗ :ِ ،
اخلراط( ،طُ،
(ٔ) ينظر :السمُت أزتد بن يوسف" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكتاب ادلكنوف" .حتقيق :د .أزتد َّ
دمشق :دار القلمَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ/ـ).ِٓٓ :ْ ،
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رد ىذا القوؿ بعض أىل العلم كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تق ٌدـ.
كقد َّ

كقاؿ ابن عاشور -رزتو اهلل" :-كال يصح تعليقو بػ (ﭜ ﭝ) لعدـ احلاجة إىل
ذلك"(ُ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف أرجح القولُت القوؿ األكؿ ،كىو ما رجحو العالَّمة ابن عثيمُت
-رزتو اهلل ،-كىو قوؿ رتهور ادلفسرين ،كيشهد لو ظاىر القرآف الكرمي.

( )2المراد بالرؤية في قولو تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ) [األنعاـ.]ٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮛ) حيتمل أف يراد بالرؤية ىنا :الرؤية العلمية،

أك الرؤية البصرية ،فالبالد اليت مركا هبا مدمرة رؤيتها بصػرية ،كما يف قولو تعاىل( :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ) [الصافات ،]ُّٖ،ُّٕ:كالبالد اليت مل يركىا كمل يركا هبا تكوف رؤيتها عملية
يتناقلها أىل األخبار"(ِ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالرؤية يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أن المراد بها الرؤية العلمية القلبية.
كاختار ىذا القوؿ :الزسلشػرم ،كابن عطية ،كأبو حياف ،كاآللوسي ،كالقامسي ،كزلمد رشيد رضا
رزتهم اهلل.)ّ( -كاحتجوا ذلذا القوؿ؛ بأهنم مل يبصركا ىالؾ القركف السالفة (ْ).
(ُ) ابن عاشور " ،التحرير كالتنوير"ُِٖ :ٕ ،؛ كينظر :أبو السعود" ،إرشاد العقل السليم".َُٓ :ّ ،
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَْ.
(ّ) ينظر :الزسلشرم زلمود بن عمر" ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل" .حتقيق:
عبد الرزاؽ ادلهدم( ،بدكف ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف)ُٔ :ْ ،؛ كابن عطية" ،احملرر
الوجيز"ُِٗ :ٓ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط"َٖ :ْ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ّٗ :ٕ ،؛ كالقامسي،
"زلاسن التأكيل" (ّ ،)ِٕٔ/كرضا زلمد رشيد" ،تفسَت القرآف احلكيم "( .طِ ،القاىرة :دار ادلنار،
ُّّٔىػ ُْٕٗ /ـ).ِٓٓ :ٕ ،
(ْ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"َٖ :ْ ،
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القول الثاني :أن المراد بها البصرية.

قاؿ السيوطي-رزتو اهلل(" :-ﮚ ﮛ) يف أسفارىم إىل الشاـ كغَتىا"(ُ).
قاؿ اجلمل -رزتو اهلل-معلقان على كالـ السيوطي" :كرأل بصرية كما ىو ادلتبادر من قوؿ
الشارح يف أسفارىم "(ِ).
كرده اآللوسي-رزتو اهلل-بقولو" :كالرؤية عرفانية ،كقيل :بصػرية؛ كادلراد يف أسفارىم
َّ
(ّ)
كليس بشيء " .
القول الثالث :أنها تحتمل الرؤية العلمية ،وتحتمل الرؤية البصرية.
كىو ما أجازه الشوكاين ،كابن عاشور (ْ) ،كالعالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما تق ٌدـ.
قاؿ ابن عاشور -رزتو اهلل" :-كالرؤية جيوز أف تكوف قلبية ،أم أمل يعلموا كثرة القركف الذين
أىلكناىم ،كجيوز أف تكوف بصربة بتقدير :أمل يركا آثار القركف اليت أىلكناىا كديار عاد كحجر
ذتود ،كقد رآىا كثَت من ادلشركُت يف رحالهتم ،كحدثوا عنها الناس حىت تواترت بينهم فكانت ٔتنزلة
ادلرئي كحتققتها نفوسهم "(ٓ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف الرؤية حتتمل أف تكوف علمية ،كحتتمل أف تكوف
بصػرية ،كليس أحدمها أظهر من اآلخر ،فتحمل عليهما رتيعان ،كما َّقرره العالَّمة ابن عثيمُت
رزتو اهلل.-( )3المراد بـ "سكن" في قولو تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
]األنعاـ.]ُّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) يصح أف تكوف من

(ُ) احمللي ،جالؿ الدين زلمد بن أزتد ،كالسيوطي عبد الرزتن بن أيب بكر "تفسَت اجلاللُت " .اعتٌت بو أبو
صهيب الكرمي( ،طُ ،الرياض :بيت األفكار الدكليةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ /ـ) ،صُِٖ.
(ِ) اجلمل سليماف بن عمر بن منصور" ،الفتوحات اإلذلية الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسَت اجلاللُت للدقائق
اخلفية "( .بدكف ،بَتكت :دار الفكرُِّْ ،ىػََِّ ،ـ).ّّٓ :ِ ،
(ّ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين"ّٗ :ٕ ،
(ْ) ينظر :الشوكاين" ،فتح القدير"ُِْ :ِ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُّٕ :ٕ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُّٕ :ٕ ،
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السكٌت  ،كيصح أف تكوف من السكوف الذم ىو ضد احلركة  ،فإف كانت من السكوف بقي أين

يقاؿ  :كأين ادلتحرؾ ؟ ؛ ألف األشياء إما ساكن كإما متحرؾ  ،كىنا قاؿ  ( :ﮓ ﮔ ﮕ)

كاجلواب عن ىذا أف يقاؿ  :إف ىذا من باب االستغناء بذكر أحد الضدين عن اآلخر ،كنظَته قولو

تعاىل( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [النحل ]ُٖ:السرابيل
تقي احلر كالربد  ،لكن ذكر احلر كالبأس ؛ ألف اللباسُت متفقاف  ،ىذا يلبس عند حرارة اجلو  ،كىذا
يلبس عند حرارة القتاؿ  ،فاستغٌت بذكر احلر عن ذكر الربد"(ُ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد "بسكن" يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أنو من السكنى.
يقاؿ :فالف يسكن بلد كذا إذا كاف زللو فيو ،كمنو قولو تعاىل (ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ) [إبراىيم.)ِ( ]ْٓ :
كىذا القوؿ اختاره :الواحدم ،كالزسلشػرم ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن جزم ،كالسيوطي -
رزتهم اهلل.)ّ( -
القول الثاني :أنو من السكون الذي ىو ضد الحركة.
كىذا القوؿ اختاره :مقاتل بن سليماف ،كالزجاج ،كالنحاس ،كالبغوم ،كابن عاشور -رزتهم
اهلل.)ْ(-
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صِٕ.
(ِ) ينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت"ُّٗ :ُِ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٖٕ :ْ ،
(ّ) ينظر :الواحدم علي بن أزتد " ،الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز " .حتقيق :صفواف عدناف داككدم( ،طُ،
دمشق ،بَتكت :دار القلم ،الدار الشاميةُُْٓ ،ىػ)ّْٔ :ُ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُُ :ِ ،؛ كابن
عطية" ،احملرر الوجيز"ُُْ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت"ُّٗ :ُِ ،؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ
التنزيل" ِ ،ْ :كاحمللي ،كالسيوطي "تفسَت اجلاللُت" ،صُِٗ.
(ْ) ينظر :األزدم مقاتل بن سليماف " ،تفسَت مقاتل بن سليماف" .حتقيق :أزتد فريد( ،طُ ،بَتكت :دار
َّحاس
الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِّ/ـ)ِٓٓ :ِ ،؛ كالزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِِّ :ِ ،؛ كالن َّ
أزتد بن زلمد بن إمساعيل " ،معاين القرآف الكرمي " ،حتقيق :زلمد علي الصابوين( ،طُ ،مكة ادلكرمة:
جامعة أـ القرلَُْٗ ،ىػ)َْٓ :ِ ،؛ كالبغوم احلسُت بن مسعود " ،معامل التنزيل" .حققو كخرج
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كاعًتض ابن جزم -رزتو اهلل-على ىذا القوؿ بقولو " :كقيل ىو من السكوف كىو
ضعيف؛ ألف األشياء منها ساكنة كمتحركة فال يعم ،كادلقصود عموـ ملكو تعاىل لكل شيء"(ُ).
كأجاب عن ىذا العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بقولو" :كاجلواب عن ىذا أف يقاؿ :إف ىذا
من باب االستغناء بذكر أحد الضدين عن اآلخر ،كنظَته قولو تعاىل( :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ) [النحل.)ِ(" ]ُٖ:
قاؿ الواحدم-رزتو اهلل " :-قاؿ أىل ادلعاين :يف اآلية زلذكؼ ،كالتقدير :كلو ما سكن كحترؾ
يف الليل كالنهار ،فحذؼ ذكر احلركة كاكتفى بذكر السكوف ،كقولو( :ﭹ ﭺ ﭻ)

[النحل ]ُٖ:يعٍت :احلر كالربد"(ّ).
القول الثالث :التسوية بين القولين السابقين ،فيجوز أن يكون سكن من السكنى ،أو
من السكون ضد الحركة.
كىو ما أجازه :البيضاكم ،كالنسفي ،كالقامسي ،كزلمد رشيد رضا -رزتهم اهلل.)ْ(-
كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف سكن يصح أف يكوف من السكٌت ،أك من السكوف ضد احلركة.
كليس أحدمها أظهر من اآلخر ،فيحمل عليهما رتيعان ،كما َّقرر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كمن
كافقو من ادلفسرين.

( )4المراد بالفوقية في قولو تعالى( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [األنعاـ.]ُٖ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﰄ ﰅ) ىل ادلراد فوقية ادلكانة ،أك فوقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاديثو زلمد عبد اهلل النمر كعثماف رتعة ضمَتية كسليماف مسلم احلرش( ،طْ ،الرياض :دار طيبة،
ُُْٕىػ ُٕٗٗ /ـ))ُُّ :ّ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُٓٓ :ٕ ،
(ُ) ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ْ :ِ ،
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صِٕ.
(ّ) الواحدم" ،البسيط ".ّٗ :ٖ ،
(ْ) ينظر :البيضاكم عبد اهلل بن عمر بن زلمد " ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل " .إعداد كتقدمي :زلمد عبد
الرزتن ادلرعشلي( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ)ُٓٔ :ِ ،؛ كالنسفي،
"مدارؾ التنزيل " ،ٕ :ِ ،كالقامسي" ،زلاسن التأكيل" ،ِّٖ :ّ ،كرضا" ،تفسَت ادلنار".ِٕٓ :ٕ ،
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ادلكاف ،أك مها رتيعان؟ ادلراد مها رتيعان ،فوقية ادلكاف ،كفوقية ادلكانة ،كعليو فيكوف ادلعٌت :ىو القاىر
جل كعال-فوؽ كل شيء "(ُ).
فوؽ عباده من حيث ادلعٌت ال تغلبو قوة ،كمن حيث ادلكاف فاهلل – َّ
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالفوقية يف اآلية الكردية إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بالفوقية فوقية المكانة والرتبة ،أو فوقية القهر والغلبة.
كىذا القوؿ اختاره عدد من ادلفسػرين منهم :الواحدم ،كابن عطية ،كالقرطيب ،كأبو حياف ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ِ(-
كالقائلوف هبذا القوؿ نفوا فوقية ادلكاف هلل سبحانو كتعاىل (ّ).
قاؿ القرطيب-رزتو اهلل" :-كمعٌت ( ﰄ ﰅ) فوقية االستعالء بالقهر كالغلبة عليهم ؛ أم
ىم حتت تسخَته ال فوقية مكاف ؛ كما تقوؿ  :السلطاف فوؽ رعيتو أم بادلنزلة كالرفعة"(ْ).

وحجتهم :قوذلم :إن قلنا إف ادلراد بقولو ( :ﰄ ﰅ) فوقية ادلكاف ،فهذا يقتضي القوؿ باجلهة
 ،كأنو تعاىل حاؿ يف اجلهة اليت فوؽ العامل  ،كىذا يقتضي التجسيم(ٓ).
وأجيب عنو :بأف بالقوؿ بأف الفوقية مكاف َّ
دؿ عليها الكتاب كالسنة كالفطرة ،كىي ال تستلزـ ما
ذكردتوه دلباينة اخلالق عن ادلخلوؽ.
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-كقد أرتع ادلسلموف على أف اهلل ىو العلي األعلى ،كنطق بذلك
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صٖٔ.
(ِ) ينظر :الواحدم" ،البسيط "ْٓ :ٖ ،كُٓٗ؛ كابن عطية " ،احملرر الوجيز"ُْٕ :ٓ ،كِِٓ؛ كالقرطيب" ،
اجلامع ألحكاـ القرآف"ّّٔ :ٖ ،كَْٖ؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط"ّٗ :ْ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير
كالتنوير".ُٔٓ :ٕ ،
(ّ) يقوؿ الشيخ عبد الرزتن الرباؾ -كفقو اهلل " :-النزاع الذم بُت أىل السنة كادلبتدعة إمنا ىو يف علو كفوقية=
=الذات؛ فإف نفاة العلو كالفوقية يفسركف علو الذات بعلو القدر ،فيقولوف :قولو تعاىل( :ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ) كقولك :الذىب فوؽ الفضة ،من حيث القدر كالقيمة "
الرباؾ عبد الرزتن بن ناصر" ،شرح العقيدة الطحاكية " .إعداد عبد الرزتن السديس( ،طُ ،الرياض :دار
التدمريةُِْٗ ،ىػََِٖ /ـ) ،صُُٖ.
(ْ) القرطيب " ،اجلامع ألحكاـ القرآف"ّّٔ :ٖ ،كَْٖ
(ٓ) أبو حياف" ،البحر احمليط".ّٗ :ْ ،
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القرآف بقولو تعاىل ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [األعلى ]ُ:كأف هلل علو الغلبة كالعلو األعلى من سائر
كجوه العلو ،ألف العلو صفة مدح عند كل عاقل ،فثبت بذلك أف هلل علو الذات وعلو الصفات
وعلو القهر والغلبة  ،كرتاىَت ادلسلمُت كسائر ادللل قد كقع منهم اإلرتاع على اإلشارة إىل اهلل جل
ثناؤه من جهة الفوؽ يف الدعاء كالسؤاؿ ،فاتفاقهم بأرتعهم على اإلشارة إىل اهلل سبحانو من جهة
الفوؽ حجة ؛ كمل يستجز أحد اإلشارة إليو من جهة األسفل كال من سائر اجلهات سول جهة
الفوؽ"(ُ).
القول الثاني :أن المراد بالفوقية فوقية المكان والمكانة.
كىذا قوؿ أىل السنة كاجلماعة ،كىو الذم َّقرر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ.

قاؿ السمعاين-رزتو اهلل (" :-ﰄ ﰅ) ىو صفة االستعالء الذم هلل تعاىل الذم يعرفو
أىل السنة "(ِ).
الترجيح:
أف ادلراد بالفوقية يف اآلية الكردية ،فوقية ادلكاف كادلكانة كما ىو مقرر عند أىل السنة كاجلماعة،
ككما َّقرر ذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-

( )5مرجع الضمير في قولو تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [األنعاـ.]َِ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ) حيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف ىذا

الكتاب ،كحيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف النيب ،--والثاني أقرب؛ كيؤيده قولو تعاىل ( :ﮁ

ﮂ ﮃ) فإف األبناء بشر  ،كالنيب--من البشر  ،يعٍت أف الذين أتوا الكتاب كىم اليهود
كالنصارل يعرفوف النيب --كما يعرؼ الرجل ابنو"(ّ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف مرجع الضمَت يف (ﮀ) إىل أربعة أقواؿ:
القول األول :أنو يعود إلى النبي.--

(ُ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب " ،اجتماع اجليوش اإلسالمية على عزك ادلعطلة كاجلهمية "( .طُ،
بَتكت :دار الكتب العليمةَُْْ ،ىػ) ،صُُٖ.
(ِ) السمعاين "تفسَت القرآف "ّٗ :ِ ،؛ كينظر :البغوم" ،معامل التنزيل".ُّّ :ّ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
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كىذا القوؿ اختاره :الزجاج ،كالبغوم ،كالزسلشرم ،كالبيضاكم -رزتهم اهلل.)ُ(-
كنسبو مكي بن أيب طالب إىل أكثر العلماء-رزتو اهلل ،)ِ(-كىو القوؿ الذم ماؿ إليو العالَّمة
ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
كقد استدلوا ذلذا القوؿ بأدلة منها:
 -1قولو تعاىل يف اآلية قبلها ( ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ) [األنعاـ.]ُٗ:

قاؿ ابن عطية -رزتو اهلل" :-قاؿ قتادة كالسدم كابن جريج :الضمَت عائد يف (ﮀ)

على زلمد  --كرسالتو؛ كذلك على ما يف قولو ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) فكأنو
قاؿ  :كأىل الكتاب يعرفوف ذلك من إنذارم كالوحي إيل"(ّ).
 -1األثر الوارد عن عمر بن اخلطاب .--
قاؿ النحاس-رزتو اهلل" :-كاحلديث يدؿ أف ادلعٌت يعرفوف النيب --؛ ركم أف عمر قاؿ
لعبد اهلل بن سالـ :أتعرؼ زلمدان  --كما تعرؼ ابنك؟ فقاؿ :نعم كأكثر ،بعث اهلل أمينو
يف مسائو اىل أمينو يف أرضو بنعتو فعرفتو ،كابٍت ال أدرم ما كاف من أمو(ْ)"(ٓ).
(ُ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو" ،ِّْ :ِ ،البغوم" ،معامل التنزيل"ُّْ :ّ ،؛ كالزسلشرم،
"الكشاؼ"ُّ :ِ ،؛ كالبيضاكم " ،أنوار التنزيل كأسرار ".ُٕٓ :ِ ،
(ِ) ينظر :القيسي مكي بن أيب طالب" ،اذلداية إىل بلوغ النهاية "( .طُ ،اإلمارات :جامعة الشارقةُِْٗ ،ىػ
ََِٖ /ـ).ُِٖٗ :ّ ،
(ّ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُٓٓ،ُْٓ :ٓ ،
(ْ) أخرجو الطربم عن ابن جريج.
قاؿ أزتد شاكر -رزتو اهلل-يف تعليقو على ىذا األثر " :كينظر ركاية ذلك يف خرب عمر بن اخلطاب،
كسؤالو عبد اهلل بن سالـ ،كاهلل أعلم بصحيح ذلك يف معاين القرآف للفراء".
ينظر :الفراء حيِت بن زياد" ،معاين القرآف" .حتقيق :د .عبد الفتاح إمساعيل شليب كد .علي النجدم
ناصف( ،طّ ،مصر :دار الكتب كالوثائق القومية ،مركز حتقيق الًتاثُِِْ ،ىػََِِ/ـ)،ّ :ِ ،
كالطربم ،زلمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف" .حققو كعلق عليو :زلمود زلمد شاكر
كخرج أحاديثو :أزتد زلمد شاكر( ،طِ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،بدكف).ُٖٔ :ٗ ،
(ٓ) النحاس" ،معاين القرآف"َْٕ :ِ ،؛ كينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّْ :ِ ،؛ كابن عطية" ،احملرر
الوجيز".ُٓٓ :ٓ ،
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 -3قولو تعاىل ( :ﮁ ﮂﮃ).

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كيؤيده قولو تعاىل ( :ﮁ ﮂ ﮃ) فإف
األبناء بشر  ،كالنيب--من البشر  ،يعٍت أف الذين أتوا الكتاب كىم اليهود كالنصارل يعرفوف النيب
 -كما يعرؼ الرجل ابنو"(ُ).القول الثاني :أنو يعود إلى القرآن.
(ّ)
(ِ)
كىذا القوؿ اختاره ابن عاشور -رزتو اهلل ، -كىو ما أجازه النحاس-رزتو اهلل. -
كدليل ىذا القوؿ تىػ ىق يد ًم ًو يف قولو تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [األنعاـ]ُٗ:

(ْ).

قاؿ ابن عاشور-رزتو اهلل " :-فالضمَت ادلنصوب يف قولو( :ﮀ) عائد إىل القرآف الذم

يف قولو ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [األنعاـ ، ]ُٗ:كادلراد أهنم يعرفوف أنو من عند اهلل  ،كيعرفوف ما
تضمنو شلا أخربت بو كتبو  ،كمن ذلك رسالة من جاء بو ،كىو زلمد --؛ دلا يف كتبهم من
البشارة بو"(ٓ).
القول الثالث :أنو يعود إلى التوحيد وإلى النبي .--
كاختار ىذا القوؿ :الطربم ،كابن القيم ،كابن سعدم-رزتهم اهلل.)ٔ(-
كدليل ىذا القوؿ قػي ٍرب قولو( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [األنعاـ ]ُٗ:كفيو استشهاد على كفرة
قريش كالعرب بأىل الكتاب (ٕ).
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل( " :-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) قيل :الرسوؿ كصدقو ،كقيل

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٕ :ٕ ،
(ّ) النحاس" ،معاين القرآف"َْٕ :ِ ،
(ْ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُٓٓ :ٓ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٗٔ :ْ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٕ :ٕ ،
(ٔ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف"ُٖٔ :ٗ ،؛ كابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب" ،مفتاح دار السعادة
كمنشور كالية العلم كاإلرادة" .حتقيق :علي بن حسن احلليب( ،طُ ،القاىرة :دار ابن عفاف ُُْٔ ،ىػ)،
َُُٕ :؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِِٓ.
(ٕ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .ُٓٓ :ٓ ،كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٗٔ :ْ ،
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ادلذكور :ىو التوحيد كالقوالف متالزماف؛ إذ ذلك يف معرض االستشهاد كاالحتجاج على
ادلشركُت"(ُ).
القول الرابع :أنو يعود إلى جميع ما تقدم.
كىو اختيار ابن عطية ،قاؿ -رزتو اهلل " :-كيصح أف تعيد الضمَت على ىذه كلها دكف
اختصاص؛ كأنو كصف أشياء كثَتة مث قاؿ أىل الكتاب (:ﮀ) أم ما قلنا كما قصصنا"(ِ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف مرجع الضمَت يف قولو تعاىل( :ﮀ) إىل النيب--؛ ألف
اآلية يف سياؽ االحتجاج على نبوتو  ،--كما َّقرر ذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-

( )6المراد بالفتنة في قولو تعالى( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)
[األنعاـ.]ِّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-الفتنة ىنا ٔتعٌت :احلجة (ﮬ) أم :حجتهم "(ّ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف معٌت الفتنة يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أن المراد بالفتنة الحجة.
كاختار ىذا القوؿ :ابن كثَت ،كالشنقيطي –رزتهما اهلل ،)ْ( -كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت -
رزتو اهلل -كما تقدَّـ.القول الثاني :أن المراد أن المراد بالفتنة جوابهم ومعذرتهم.
كاختار ىذا القوؿ :ابن قتيبة ،كالطربم ،كالثعليب ،كالبغوم ،كاخلازف ،كاخلطيب الشربيٍت ،كابن

(ُ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب" ،مفتاح دار السعادة " .َُٕ :ُ ،كينظر :السعدم" ،تيسَت الكرمي
الرزتن" ،صِِٓ.
(ِ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُٓٓ :ٓ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُِٕ.
(ْ) ينظر :ابن كثَت إمساعيل بن عمرك" ،تفسَت القرآف العظيم" .حتقيق :سامي بن زلمد السالمة( ،طِ ،الرياض:
الرياض :دار طيبة َُِْ،ىػ ُٗٗٗ /ـ)ِْٔ :ّ ،؛ كالشنقيطي زلمد األمُت بن زلمد ادلختار" ،العذب
النمَت من رلالس الشنقيطي يف التفسَت" .حتقيق :د .خالد بن عثماف السبت( ،طِ ،مكة ادلكرمة :دار
عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).ُٖٗ :ْ ،

- 511 -

ترجيحات العالمة ابن عثيمين رحمو اهلل في التفسير في سورة األنعام ،د .حمدان بن الفي بن جابر العنزي

سعدم -رزتهم اهلل.)ُ(-
كاخلالؼ بُت ىذا القوؿ كالذم قبلو خالؼ لفظي؛ ألف جواهبم كمعذرهتم ىي احلجة اليت
تكلموا هبا عند االختبار.
القول الثالث :أن المراد بالفتنة الكفر.
(ِ)
كادلعٌت :أم مل تكن عاقبة كفرىم إال جحوده كالتربؤ منو .
كاختار ىذا القوؿ :الزجاج ،كالزسلشرم ،كالبيضاكم -رزتهم اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه :ابن جزم ،كأبو السعود –رزتهما اهلل.)ْ( -
كقاؿ ابن القيم -رزتو اهلل-عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [البقرة]ُِٕ:

" :أكثر السلف فسركا الفتنة ىهنا بالشرؾ  ،كقولو تعاىل( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

[البقرة ]ُّٗ :؛ كيدؿ عليو قولو( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴) [األنعاـ]ِّ:

أم  :مل يكن مآؿ شركهم ،كعاقبتو كآخر أمرىم ،إال أف تربؤكا منو كأنكركه "(ٓ).
قاؿ الزجاج -رزتو اهلل" :-كتأكيل ىذه اآلية تأكيل حسن يف اللغة لطيف ال يفهمو إال من
(ُ) ينظر :ابن قتيبة زلمد عبد اهلل بن مسلم " ،تأكيل مشكل القرآف " .حتقيق :السيد أزتد صقر( ،بدكف،
القاىرة :دار الًتاثُِْٕ ،ىػ) ،صََّ؛ كالطربم" ،جامع البياف"ُُٗ، ُِٗ :ٗ ،؛ كالثعليب أزتد بن
زلمد بن إبراىيم" ،الكشف كالبياف" .حتقيق :اإلماـ أيب زلمد بن عاشور ،مراجعة كتدقيق األستاذ نظَت
الساعدم( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػََِِ /ـ) ،)ُُْ :ْ ،كالبغوم" ،معامل
التنزيل"ُّٓ :ّ ،؛ كاخلازف علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادم " ،لباب التأكيل يف معاين التنزيل "،
(بدكف ،بَتكت :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ/ـ)َُٓ :ِ ،؛ كالشربيٍت زلمد بن أزتد اخلطيب" ،
السراج ادلنَت يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالـ ربنا احلكيم اخلبَت " .خرج آياتو كأحاديثو كعلق
حواشيو :إبراىيم مشس الدين( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِْٓ ،ىػ ََِْ /ـَّّ :ُ ،؛
كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِّٓ.
(ِ) ينظر :ابن جزم " ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ٓ :ِ ،
(ّ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّٓ :ِ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُْ :ِ ،؛ كالبيضاكم" ،أنوار
التنزيل".ُٕٓ :ِ ،
(ْ) ينظر :ابن جزم " ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٓ :ِ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد العقل السليم".َُِ :ّ ،
(ٓ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب " ،زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد " .حتقيق :شعيب األرنؤكط ،كعبد
القادر األرنؤكط( ،طّ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ َََِ/ـ).ُٔٗ :ّ ،
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جل كعز-ذكر يف ىذه األقاصيص اليت جرت
عرؼ معاين الكالـ كتصػرؼ العرب يف ذلك ،كاهلل َّ -
يف أمر ادلشركُت كىم مفتتنوف بشػركهم ،أعلم اهلل أنو مل يكن افتتاهنم بشػركهم ،كإقامتهم عليو إال أف
تربأكا منو كانتفوا منو ،فحلفوا أهنم ما كانوا مشركُت ،كمثل ذلك يف اللغة :أف ترل إنسانا حيب
غاكيان ،فإذا كقع يف ىلكة تربأ منو ،فتقوؿ لو ما كانت زلبتك لفالف إال أف انتفيت منو"(ُ).
قاؿ الواحدم -رزتو اهلل-بعد أف نقل كالـ الزجاج -رزتو اهلل-ادلتقدـ" :كيؤيد ىذا الوجو :ما
ركل عطاء عن ابن عباس يف ىذه اآلية يف قولو( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) قاؿ :يريد شركهم يف الدنيا؛
كىذا القوؿ يف التأكيل راجع إىل حذؼ ادلضاؼ؛ ألف ادلعٌت :مل تكن عاقبة فتنتهم إال الرباءة ،كمثلو
قولك :ما كانت زلبتك لفالف إال أف انتفيت منو ،أم :عاقبة زلبتك"(ِ).
كقاؿ اآللوسي-رزتو اهلل" :-كالكالـ حينئذ :إما على حذؼ مضاؼ كما يقتضيو ظاىر كالـ
البعض ،كإما على جعل عاقبة الشيء عينو ادعاء ،كىو أحلى مذاقان كأبعد مغزل"(ّ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالفتنة ىي حجتهم كجواهبم كمعذرهتم كما عليو أصحاب
رد يف مقابل السؤاؿ ادلوجو؛ كىو القوؿ الذم اختاره العالَّمة ابن عثيمُت
القوؿ األكؿ كالثاين؛ ألهنا ه
-رزتو اهلل.-

() 7

عود الضمير في قولو تعالى( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ) [األنعاـ.]ِٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل:-

"قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ)( ،ﰇ)

الضمَت يعود على

عما جئت بو من الوحي (ْ) ،كقولو( :ﰊ ﰋ)،
الكفار اجملادلُت ،قولو( :ﰈ ﰉ) ،أمَّ :

أم يبعدكف ،...كلو قاؿ قائل :ذكر بعض ادلفسػرين أف اآلية نزلت يف أيب طالب أف معٌت (ﰈ

ﰉ) ،أم يدافع عنو ( ،ﰊ ﰋ) أم :أنو ال يؤمن؟ فاجلواب :أف ىذا غلط عظيم؛ ألف اآلية
(ُ) الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّٓ :ِ ،
(ِ) الواحدم" ،البسيط ".ٕٓ :ٖ ،
(ّ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُِّ :ٕ ،
(ْ) قاؿ ابن اجلوزم-رزتو اهلل" :-يف ىاء ( ﰋ) قوالف :أحدمها أهنا راجعة إىل النيب  ،--كالثاين إىل القرآف
" ابن اجلوزم عبدالرزتن بن علي بن زلمد " ،زاد ادلسَت يف علم التفسَت "( .طّ ،بَتكت :ادلكتب
اإلسالميَُْْ ،ىػ).ُِ :ّ ،
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يف سياؽ الذـ للنهي عنو كالنئي عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛
لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة اليت تشبو حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين "(ُ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيمن ادلراد بقولو( :ﰇ) إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بهم جميع الكفار.
كىذا القوؿ اختاره رتهور ادلفسرين ،كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-

قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كالظاىر أف الضمَت يف قولو( :ﰇ) يعود على الكفار كىو
قوؿ اجلمهور ،كاختاره الطربم"(ِ).
القول الثاني :أن المراد بو أبو طالب خاصة.
كىذا القوؿ مركم عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-فعن سعيد بن جبَت ،عن ابن عباس يف

قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) قاؿ :نزلت يف أيب طالب كاف ينهى ادلشركُت أف يؤذكا رسوؿ
اهلل --كيتباعد عما جاء بو (ّ).

قاؿ ابن اجلوزم-رزتو اهلل( " :-ﰇ ﰈ ﰉ) كاف أبو طالب ينهى عن أذاه ،كينأل عن
االدياف بو "(ْ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط"َُْ :ْ ،؛ كينظر :الطربم" ،جامع البياف"َِٓ :ٗ ،؛ كالزجاج" ،معاين القرآف
كإعرابو")ِّٗ :ِ ،؛ كالنحاس" ،معاين القرآف" ،ُُْ :ِ ،كالواحدم" ،البسيط"ٔٗ،ٖٔ :ٖ ،؛
كالرازم" ،التفسَت الكبَت" ،ُٓٔ :ُِ ،كابن كثَت " ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٕ :ّ ،
(ّ) أخرجو الواحدم عن ابن عباس بو.
ينظر :الواحدم علي بن أزتد" ،أسباب النزكؿ" .حتقيق :ماىر ياسُت الفحل( ،طُ ،الرياض :دار
ادليمافُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ) ،صّٖٔ.
كقاؿ مؤلفا االستيعاب" :حسن لغَته ".
ينظر :اذلاليل سليم بن عيد ،كآؿ نصػر زلمد بن موسى " ،االستيعاب يف بياف األسباب "( .طُ ،الدماـ:
دار ابن اجلوزم ،الدماـُِْٓ :ىػ ََِٓ/ـ).ُِّ :ِ ،
(ْ) ابن اجلوزم عبد الرزتن بن علي بن زلمد" ،تذكرة األريب يف تفسَت الغريب" .حتقيق :د .علي حسُت
البواب( ،طُ ،الرياض :مكتبة ادلعارؼَُْٕ ،ىػ).ُٕٓ :ُ ،
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كىذا القوؿ ضعَّفو العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-؛ ألف اآلية يف سياؽ الذـ للنهي عنو كالنئي
عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛ لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة اليت تشبو
حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين (ُ).

قاؿ الرازم -رزتو اهلل" :-أنو تعاىل قاؿ بعد ذلك( :ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) يعٍت بو ما تقدـ

ذكره ،كال يليق ذلك بأف يكوف ادلراد من قولو (ﰇ ﰈ ﰉ) النهي عن أذيتو ،ألف ذلك حسن
ال يوجب اذلالؾ "(ِ).
السياؽ يف ذك ًر ً
رتاعة الكافرين ،كليس كاحدان منهم.
القوؿ أيضان بأف
َّ
كرد ىذا ي
ى
قاؿ ابن جرير-رزتو اهلل " :-اآليات قبلىها جرت بذكر رتاعة ادلشركُت ً
العادلُت بو ،كاخل ًرب عن
رسوؿ اهلل  ،--كاإلعراض عما جاءىم بو من تنزيل اهلل ككحيو ،فالواجب أف يكوف
تكذيبهم ى
يد ُّؿ على انصػراؼ اخلرب عنهم إىل غَتىم  ،بل
خربا عنهم؛ إذ مل يأتنا ما ي
قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ)  ،ن
يدؿ على صحة ما قلنا ،من أف ذلك خرب عن رتاعة مشركي قوـ
ما قبل ىذه اآلية كما بعدىاٌ ،
(ّ)
ً
خاص منهم " .
خربا عن ٍّ
رسوؿ اهلل  ،--دكف أف يكوف ن
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بقولو( :ﰇ) رتاعة الكافرين ،كما عليو رتهور ادلفسرين
كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل ،-كليس خاصان بأيب طالب كما عليو أصحاب القوؿ الثاين،
كإف كاف أبو طالب يف رتلة الكافرين.
قاؿ الواحدم -رزتو اهلل " :-كالقوؿ الثاين عدكؿ عن الظاىر ،كما يقتضيو الكالـ األكؿ،
كالوجو أف يقاؿ :أبو طالب من ىؤالء الذين ذكرىم اهلل"(ْ) -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )8المراد بقولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ) [األنعاـ.]ِٖ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﭒ ﭓ) أم ظهر ذلم (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

فما الذم كانوا خيفونو من قبل ،ىل ىو تصديق الرسل ٔتا جاءكا بو ،كلكن جحدكا كاجلحد إخفاء
ما كاف معلومان؟ أك ما كانوا خيفوف من قبل من الكفر الذم كانوا يكتمونو ،حيث إهنم كانوا ييظهركف
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُٓٔ :ُِ ،
(ّ) الطربم" ،جامع البياف"َِٓ :ٗ ،؛ كينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُٓٔ :ُِ ،
(ْ) الواحدم" ،البسيط"ٔٗ :ٖ ،
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اإلدياف كييبطنوف الكفر؟ فعلى األكؿ يكوف السياؽ يف الكافرين ،كعلى الثاين يكوف السياؽ يف
ادلنافقُت ،فإف قيل :ىل ديكن أف نقوؿ :إف اآلية شاملة للمعنيُت؟
فاجلواب :نعم ،ألنو ال منافاة؛ لكن يشكل على كوهنا يف ادلنافقُت أف السورة مكية؛ ألف سورة
األنعاـ مكية نزلت يف مكة رتلة كاحدة ،فكيف يكوف فيها إشارة للمنافقُت؟
كاجلواب عن ىذا اإلشكاؿ  :أف ال إشكاؿ ألف اهلل -سبحانو كتعاىل  -أخرب عما يكوف يوـ
القيامة  ،كيوـ القيامة يكوف قد حصل النفاؽ  ،كأيضان يذكر اهلل ادلنافقُت يف السور ادلكية حتسبان دلا

يقع كاستعدادان ذلم  ،قاؿ اهلل –عز كجل -يف سورة العنكبوت ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ) [العنكبوت ]ُُ :كىي مكية كعليو فال إشكاؿ  ،كتكوف اآلية شاملة
للمعنُت  ،كالقرآف الكرمي عظيم تأيت فيو اآليات كاجلمل كالكلمات حتتمل معاين متعددة  ،كلكن
القرآف لعظمتو يتسع لكل ىذه ادلعاين  ،ما مل يكن بعضها منافيان لبعض  ،فإف كاف بعضها منافيان
لبعض طلب الًتجيح "(ُ).
الدراسة:

اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيمن ادلراد بقولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) إىل أربعة
أقواؿ:
القول األول :أن المراد بهم الكفار.
كىذا القوؿ اختاره عدد من ادلفسػرين منهم :الطربم ،كالبغوم ،كالزسلشػرم ،كابن جزم،
كالشهاب اخلفاجي -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو ما أجازه :ابن كثَت-رزتو اهلل ،)ّ(-ككذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ
النقل عنو.

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٕ.ُْٖ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف"ُُِ :ٗ ،؛ كالبغوم" ،معامل التنزيل"ُّٕ :ّ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"،
ُِٔ :؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،؛ كاخلفاجي شهاب الدين أزتد بن زلمد بن عمر" ،
عناية القاضي ككفاية الراضي " .حتقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٕ،ىػ
ُٕٗٗ /ـ).ٖٔ :ْ ،
(ّ) ينظر :ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٖ :ّ ،
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كاستدلوا ذلذا القوؿ :بأف اآلية يف سياؽ الكافرين (ُ).
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل " :-كىو الظاىر؛ إذ ما قبلو متعلق هبم فإهنم يف بعض

ادلواقف جحدكا الشرؾ كقالوا( :ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴) [األنعاـ.)ِ(" ]ِّ:
القول الثاني :أن المراد بهم المنافقون.
كىذا القوؿ أجازه النحاس ،كابن كثَت-رزتهما اهلل ،)ّ(-ككذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو
اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
كاعًتض على ىذا القوؿ بأف سياؽ الكالـ ليس يف حق ادلنافقُت.
(ْ)
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل" :-كلكنو ال يناسب ما قبلو" .
لعل يف جواب العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-على اإلشكاؿ الذم أكرده كىو أف سورة
ك َّ
األنعاـ مكية ،فكيف يكوف فيها ذكر للمنافقُت جوابان عن ىذا االعًتاض.
كقد أجاب ٔتا أجاب بو العالَّمة ابن عثيمُت ابن كثَت -رزتو اهلل-بقولو" :كال ينايف ىذا كوف
ىذه السورة مكية ،كالنفاؽ إمنا كاف من بعض أىل ادلدينة كمن حوذلا من األعراب ،فقد ذكر اهلل

كقوع النفاؽ يف سورة مكية كىي العنكبوت ،فقاؿ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

إخبارا عن حاؿ ادلنافقُت يف الدار اآلخرة ،حُت
ﮤ) [العنكبوت]ُُ :؛ كعلى ىذا فيكوف ن
يعاينوف العذاب يظهر ذلم حينئذ غب ما كانوا يبطنوف من الكفر كالشقاؽ كالنفاؽ  -كاهلل أعلم-
"(ٓ).
القول الثالث :أن المراد بهم أىل الكتاب.
قاؿ الزسلشرم-رزتو اهلل" :-كقيل :ىو يف أىل الكتاب ،كأنو يظهر ذلم ما كانوا خيفونو من
صحة نبوة رسوؿ اهلل .)ٔ("--
(ُ) ينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،
(ِ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي".ٖٔ :ْ ،
(ّ) ينظر :النحاس أزتد بن زلمد بن إمساعيل" ،إعراب القرآف" .حتقيق :د .زىَت غازم زاىد( ،طّ ،بَتكت:
عامل الكتبَُْٗ ،ىػُٖٖٗ /ـ)ِٔ :ِ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٗ :ّ ،
(ْ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ٔ :ِ ،
(ٓ) ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٖ :ّ ،
(ٔ) الزسلشرم" ،الكشاؼ"ُٔ :ِ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،؛ كالشهاب اخلفاجي
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كاعًتض على ىذا القوؿ بأف سياؽ الكالـ ما يدؿ على أىل الكتاب.
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل" :-ليس يف السياؽ كالسباؽ ما يدؿ عليو" .
القول الرابع :أن المراد بهم جميع من َّ
تقدم.
قاؿ الرازم-رزتو اهلل" :-كاعلم أف اللفظ زلتمل لوجوه كثَتة ،كادلقصود منها بأسرىا أنو ظهرت
(ُ)

فضيحتهم يف اآلخرة كاهنتكت أستارىم ،كىو معٌت قولو تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ) [الطارؽ.)ِ(" ]ٗ:
كقاؿ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعد أف ذكر أنو حيتمل أف يكوف ادلراد هبم الكافرين أك
ادلنافقُت " :كالقرآف الكرمي عظيم تأيت فيو اآليات كاجلمل كالكلمات حتتمل معاين متعددة ،كلكن
القرآف لعظمتو يتسع لكل ىذه ادلعاين ،ما مل يكن بعضها منافيان لبعض ،فإف كاف بعضها منافيان
لبعض طلب الًتجيح "(ّ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف قولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األنعاـ]ِٖ:؛ كإف كاف
زلتمالن لألقواؿ اليت ذكرت أك بعضها ،إال أف زتلو على الكافرين يف ىذه اآلية ىو األنسب كما
عليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ للداللة السياؽ على ذلك -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )9المراد بحمل األوزار في قولو تعالى ( :ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [األنعاـ.]ُّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ)  ،أم :حيملوف
جزاء األعماؿ على ظهورىم زتالن حقيقيان  ،فالواجب أف ضلمل اآليات على ظاىرىا"(ْ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد ْتمل األكزار يف قولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ) إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بحمل األوزار كناية عن حمل الذنوب؛ وىو على سبيل المجاز.
كاختار ىذا القوؿ من ادلفسػرين :الزجاج ،كالنحاس ،كأبو الليث السمػرقندم ،كالقرطيب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،
(ُ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت".َُٔ :ُِ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٕ.ُْٖ،
(ْ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٗٓ ،كينظر :صُٓٔ.
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كالبيضػاكم ،كالنسػفي ،كابن جزم ،كأبو السعػود ،كالشوكاين ،كاآللوسي ،كزلمد رشيد رضا ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ُ(-
القول الثاني :أن المراد بحمل األوزار أنهم يحملونها على ظهورىم حقيقة.
كىذا القوؿ اختاره :الطربم ،كابن أيب زمنُت ،كالواحدم ،كالسمعاين ،كالبغوم ،كأبو حياف،
كابن كثَت ،كالسيوطي ،كالشنقيطي -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
أكر العالَّمة ابن عثيمُت إشكاالن على ىذا القوؿ كأجاب عليو.
كقد َّ
قاؿ -رزتو اهلل " :-فإف قاؿ قائل :كيف حيملوهنا؟ فاجلواب :أف ىذا سؤاؿ يف غَت زللو؛ ألف
أحواؿ اآلخرة ال تقاس بأحواؿ الدنيا "(ّ).
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ باآلثار الواردة عن السلف يف ذلك (ْ).
كمنها :ما ركاه عمرك بن قيس ال يػمالئي قاؿ " :إف ادلؤمن إذا خرج من قربه استقبلو أحسن شيء
كحسن صورتك!
صورة كأطيبيو رحينا ،فيقوؿ لو :ىل تعرفٍت؟ فيقوؿ :ال إال أف اهلل قد طيَّب رحيك َّ
فيقوؿ :كذلك كنت يف الدنيا ،أنا عملك الصاحل ،طادلا ركبتك يف الدنيا ،فاركبٍت أنت اليوـ! كتال
(ُ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِِْ :ِ ،؛ كالنحاس" ،معاين القرآف"ُْٔ :ِ ،؛ كالسمرقندم نصر
بن زلمد بن أزتد " ،تفسَت أيب الليث" .حتقيق د .زلمود مطرجي( ،بدكف ،بَتكت :دار الفكر ،بدكف)،
ُْْٔ :؛ كالقرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف"ّٓٗ :ٖ ،؛ كالبيضاكم" ،أنوار التنزيل "ُٓٗ :ِ ،؛
كالنسفي" ،مدارؾ التنزيل"ُُ :ِ ،؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٕ :ِ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد
العقل السليم"ُِٓ :ّ ،؛ كالشوكاين" ،فتح القدير"ُٓٔ :ِ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ُِّ :ٕ ،؛
كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار"َِّ :ٕ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٗ :ٕ ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف "ُِٔ :ٗ ،؛ كابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ْٔ :ِ ،؛ كالواحدم،
"الوجيز "َّٓ :ُ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف"ٗٗ :ِ ،؛ كالبغوم" ،معامل التنزيل"ُّٗ :ّ ،؛ كأبو
حياف" ،البحر احمليط"ُُُ :ْ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم"ِْٗ :ّ ،؛ ككاحمللي ،كالسيوطي
"تفسَت اجلاللُت" ،صُُّ؛ كالشنقيطي" ،أضواء البياف".ّّٔ :ْ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،ص ُٓٔ.
(ْ) ينظر :ابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ْٔ :ِ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف"ٗٗ :ِ ،؛ كالبغوم،
"معامل التنزيل"ُّٗ :ّ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٗ :ّ ،
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(ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)[ ،مرمي ،]ٖٓ :كإف الكافر يستقبلو أقبح شيء صورة كأنتنيو رحينا،
كنت يف
فيقوؿ ،ىل تعرفٍت؟ فيقوؿ :ال إال أف اهلل قد قىػبٌح صورتك كأننت رحيك! فيقوؿ :كذلك ي

الدنيا ،أنا عملك السيئ ،طادلا ركبتٍت يف الدنيا ،فأنا اليوـ أركبك كتال ( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ)"(ُ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد ْتمل األكزار يف قولو( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)

رجحو العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-؛ ألف الواجب إمرار
على احلقيقة كليس على اجملاز ،كما َّ
النصوص القرآنية كالنبوية على ظاىرىا -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )11العطف في قولو( :ﯫ) في قولو تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ) [األنعاـ.]ّْ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) ( ،ﯧ) أم:

حتملوا الرسالة كأدكىا على ما فيها من مصادمات كأذل  ،كقولو ( :ﯫ) حيتمل أف تكوف
معطوفة على( ﯩ ﯪ)  ،يعٍت صربكا على ما كذبوا كعلى ما أكذكا  ،كحيتمل أف تكوف معطوفة على
(ﯣ)  ،يعٍت  :كلقد كذبت رسل من قبلك كأكذكا  ،كادلعنياف ال خيتلفاف كثَتان "(ِ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيما يعطف عليو قولو( :ﯫ) إىل قولُت:

القول األول :أنو معطوف على قولو( :ﯩ ﯪ) والمعنى :صبروا على التكذيب واإليذاء.
كىذا القوؿ اختاره :أبو السعود ،كاآللوسي ،كالشنقيطي-رزتهم اهلل.)ّ( -
(ُ) أخرجو ابن جرير .ينظر :الطربم" ،جامع البياف ".ُِٔ :ٗ ،
قاؿ القرطيب -رزتو اهلل"-كال يصح من قبل إسناده؛ قالو :القاضي أبو بكر بن العريب".
القرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر " ،التذكرة بأحواؿ ادلوتى كأمور اآلخرة " .حتقيق د .الصادؽ بن زلمد
إبراىيم( ،طُ ،الرياض :مكتبة دار ادلنهاجُِْٓ ،ىػ) ،صَُٓ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٕٕ.
(ّ) ينظر :أبو السعود" ،إرشاد العقل السليم"ُِٖ :ّ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ُّٕ :ٕ ،؛ كالشنقيطي،
"العذب النمَت".ُّٖ :ُ ،
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كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما َّ
تقدـ النقل عنو.
رده أبو حياف ،كالسمُت احلليب -رزتهما اهلل.)ُ( -
كىذا القوؿ َّ

قاؿ أبو حياف-رزتو اهلل" :-كيبعد أف يكوف معطوفان على ( ﯪ) كيكوف التقدير :فصربكا
على تكذيبهم كإيذائهم"(ِ).

القول الثاني :أنو معطوف على قولو( :ﯣ) والمعنى :كذبت الرسل وأوذوا فصبروا على
ذلك كلو.
كىذا القوؿ اختاره :السمُت احلليب -رزتو اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه :أبو حياف ،كابن عاشور -رزتهما اهلل ، )ْ(-كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت-
رزتو اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف كال القولُت جائز ،كاألمر كما قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت
-رزتو اهلل :-كادلعنياف ال خيتلفاف كثَتان -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )11المراد بالموتى في قولو تعالى ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
[األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل(" :-ﭗ ) رتع ميت  ،كىل ادلراد موتى القلوب أك

موتى األجساـ؟ يف ذلك قوالف للعلماء ،بعضهم قاؿ( :ﭗ ﭘ ﭙ) ،أم  :موتى القلوب
كىم الكفار يبعثهم اهلل فيجازيهم  ،كبعضهم قاؿ  :ادلوتى موتى األجساد  ،يبعثهم اهلل ردان على
الذين ينكركف البعث  ،كإذا كانت اآلية حتتمل معنيُت ليس أحدمها أظهر من اآلخر كال منافاة
بينهما فالقاعدة أف حتمل عليهما رتيعان  ،فادلوتى من ىؤالء الكفار سيبعثهم اهلل كجيازيهم  ،كموتى
األجساد الذين فارقت أركاحهم أجسادىم سوؼ يبعثهم اهلل "(ٓ).
الدراسة:
(ُ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،؛ كالسمُت احلليب" ،الدر ادلصوف".َٔٓ :ْ ،
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،
(ّ) ينظر :السمُت احلليب" ،الدر ادلصوف".َٔٓ :ْ ،
(ْ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".َُِ :ٕ ،
(ٓ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٗ.ُٗٓ،

- 511 -

ترجيحات العالمة ابن عثيمين رحمو اهلل في التفسير في سورة األنعام ،د .حمدان بن الفي بن جابر العنزي

اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بادلوتى يف قولو تعاىل( :ﭗ ) إىل ثالثة

أقواؿ:
القول األول :أن المراد الكفار؛ ألنهم موتى القلوب ،فشبههم اهلل بأموات األجساد.
كىذا القوؿ عليو رتاىَت ادلفسرين (ُ).

قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كتظافرت أقواؿ ادلفسػرين أف قولو( :ﭗ) يراد بو الكفار؛
بالصم كالبكم كالعمي"(ِ).
مسوا بادلوتى كما مسوا
ِّ
كقاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل " :-كأطبق العلماء على أف ادلراد بادلوتى ىنا :الكفار؛ ال يكاد
خيتلف يف ىذا اثناف من علماء التفسَت"(ّ).
كدليل ىذا القوؿ كردكد النظائر القرآنية ذلذه اآلية.
قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل" :-قاؿ رتهور علماء التفسَت :ادلراد بادلوتى يف ىذه اآلية :الكفار،
كتدؿ لذلك آيات من كتاب اهلل ،كقولو تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [األنعاـ ،]ُِِ:كقولو:

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [فاطر ،]ِِ:كقولو ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [فاطر ، ]ِِ:إىل
غَت ذلك من اآليات"(ْ).
القول الثاني :أن المراد بهم الموتى حقيقة ،وىم موتى األبدان.
قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كالظاىر أف ادلوت ىنا كالبعث حقيقة؛ كذلك إخبار من اهلل
تعاىل أف ادلوتى على العموـ من مستجيب كغَت مستجيب ،يبعثهم اهلل فيجازيهم على أعماذلم"(ٓ).
أعماذلم"(ٓ).
كرده زلمد رشيد رضا-رزتو اهلل-بقولو" :كقيل :إف لفظ ادلوتى على حقيقتو ،كأف الكالـ
َّ
(ُ) ينظر على سبيل ادلثاؿ :الطربم" ،جامع البياف "ِِٗ :ٗ ،؛ كأبو الليث السمرقندم" ،تفسَت أيب الليث"،
ُْٔٔ :؛ كمكي القيسي" ،اذلداية اىل بلوغ النهاية"َُُِ :ّ ،؛ كابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم":ّ ،
ِّٓ؛ كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار".ِِّ :ٕ ،
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط ".ُِّ :ْ ،
(ّ) الشنقيطي" ،العذب النمَت".ُٗٔ :ُ ،
(ْ) الشنقيطي" ،أضواء البياف"ِِْ :ِ ،؛ كينظر :الشنقيطي" ،العذب النمَت"ُٕٗ :ُ ،؛ كابن عاشور،
"التحرير كالتنوير".َِٖ،َِٕ :ٕ ،
(ٓ) أبو حياف" ،البحر احمليط"ُِّ :ْ ،؛ كينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو ".ِْٓ :ِ ،
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دتثيل كتعريض باإلدياء إىل عدـ قدرة الرسوؿ على ىدايتهم ،كما أنو ال يقدر على إحياء ادلوتى؛ كىو
بعيد كفيو ما ال خيفى من التكلف "(ُ).
القول الثالث :أنو يشمل القولين السابقين؛ فيراد بهم موتى القلوب وموتى األبدان.
كىذا القوؿ اختاره العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.

كقاؿ ابن سعدم -رزتو اهلل(":-ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) حيتمل أف ادلعٌت ،مقابل
للمعٌت ادلذكور .أم :إمنا يستجيب لك أحياء القلوب ،كأما أموات القلوب ،الذين ال يشعركف
بسعادهتم ،كال حيسوف ٔتا ينجيهم ،فإهنم ال يستجيبوف لك ،كال ينقادكف ،كموعدىم القيامة ،يبعثهم
اهلل مث إليو يرجعوف ،كحيتمل أف ادلراد باآلية ،على ظاىرىا ،كأف اهلل تعاىل يقرر ادلعاد ،كأنو سيبعث
األموات يوـ القيامة مث ينبئهم ٔتا كانوا يعملوف ،كيكوف ىذا متضمنان للًتغيب يف االستجابة هلل
كرسولو ،كالًتىيب من عدـ ذلك "(ِ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بادلوتى موتى القلوب كىم الكفار؛ ألف ىذا القوؿ تؤيده
شواىد قرآنية فهو مقدَّـ على غَته (ّ) ،كما أف ىذا القوؿ تؤيده قرائن يف السياؽ؛ فهو مقدَّـ على
ما خالفو (ْ)؛ يضاؼ إليهما أنو قوؿ رتاىَت ادلفسرين -كاهلل تعاىل أعلم.-
( )12المراد بالكتاب في قولو تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز

كالسياؽ ىو الذم يعُت ذلك؛ كألف الكتاب العزيز قاؿ اهلل فيو( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ) [النحل.)ٓ("]ٖٗ:
الدراسة:

اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالكتاب يف قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) إىل

(ُ) رشيد رضا" ،تفسَت ادلنار".ِِّ :ٕ ،
(ِ) السعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ّ) ينظر :احلريب حسُت بن علي بن حسُت " ،قواعد الًتجيح عند ادلفسرين دراسة نظرية تطبيقية "( .طُ،
الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).ُِّ :ُ ،
(ْ) ادلصدر السابق ُ.ِٗٗ :
(ٓ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.

- 511 -

ترجيحات العالمة ابن عثيمين رحمو اهلل في التفسير في سورة األنعام ،د .حمدان بن الفي بن جابر العنزي

قولُت :
القول األول :أن المراد بو اللوح المحفوظ.
كىذا القوؿ اختاره أكثر ادلفسرين (ُ) منهم :الطربم ،كأبو الليث السمرقندم ،كالبغوم،
كالزسلشرم ،كالقرطيب  ،كابن تيمية ،كابن جزم ،كابن القيم ،كالشوكاين ،كزلمد رشيد رضا ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو ما أجازه البيضاكم ،كابن سعدم -رزتهما اهلل.)ّ(-
كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي:
أوالً :النظَت القرآين ذلذه اآلية ،كىو قولو تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ىود.]ٔ:

قاؿ ابن كثَت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) أم :اجلميع علمهم عند

احدا من رتيعها من رزقو كتدبَته ،سواء كاف برينا أك ْترينا ،كما قاؿ( :ﭒ ﭓ ﭔ
اهلل ،كال ينسى ك ن

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢ) [ىود.)ْ(" ]ٔ :
ثانياً :السياؽ.

(ُ) قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل " :-الكتاب يف قولو ىنا( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) أكثر احملققُت على أنو اللوح احملفوظ
" الشنقيطي" ،العذب النمَت".ُِٔ :ُ ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف" ،)ِّْ :ٗ ،كأبو الليث السمرقندم؛ "ْتر العلوـ"ْٕٔ :ُ ،؛ كالبغوم،
"معامل التنزيل"ُِْ :ّ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُِ :ِ ،؛ كالقرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف":ٖ ،
ُّٕ؛ كابن تيمية أزتد بن عبد احلليم" ،بغية ادلرتاد" .حتقيق :سعيد حلَّاـ( ،طُ ،بَتكت :دار الفكر
العريبَُٗٗ ،ـ) ،صِّٕ؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل" ،ٖ :ِ ،كابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب
بكر" ،شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتعليل " .حتقيق :د .أزتد بن صاحل الصمعاين،
كد .علي بن زلمد العجالف( ،طُ ،الرياض :دار الصميعيُِْٗ ،ىػ ََِٖ/ـ)َْ :ُ ،؛ كالشوكاين،
"فتح القدير"ِ:َُٔ ،؛ كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار"َّّ :ٕ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير":ٕ ،
ُِٕ.
(ّ) ينظر :البيضاكم " ،أنوار التنزيل"ُِٔ :ِ ،؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ْ) ابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم".ِّٓ :ّ ،
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قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز؛
كالسياؽ ىو الذم يعُت ذلك"(ُ).
كقاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-ككاف ىذا القوؿ أظهر يف اآلية كالسياؽ يدؿ عليو ؛ فإنو قاؿ:

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)  ،كىذا يتضمن أهنا أمم أمثالنا يف اخللق
كالرزؽ كاألكل كالتقدير األكؿ كأهنا مل ختلق سدل ؛ بل ىي معبدة مذللة قد قدر خلقها كأجلها
كرزقها كما تصَت إليو مث ذكر عاقبتها كمصَتىا بعد فنائها مث قاؿ إىل رهبم حيشركف فذكر مبدأىا
كهنايتها كأدخل بُت ىاتُت احلالتُت قولو ( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) أم كلها قد كتبت كقدرت
كأحصيت قبل أف توجد ؛ فال يناسب ىذا ذكر كتاب األمر كالنهي  ،كإمنا يناسب ذكر الكتاب
األكؿ "(ِ).
القول الثاني :أن المراد بو القرآن الكريم.
كىذا القوؿ اختاره :النحاس ،كالواحدم ،كالسمعاين ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن عادؿ ،كأبو
السعود ،كاآللوسي-رزتهم اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه البيضاكم ،كابن سعدم -رزتهما اهلل.)ْ(-
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي:
أوالً :النظَت القرآين ذلذه اآلية ،كىو قولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)
[النحل.]ٖٗ:

قاؿ ابن سعدم -رزتو اهلل" :-كحيتمل أف ادلراد بالكتاب ،ىذا القرآف ،كأف ادلعٌت كادلعٌت

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،شفاء العليل" ،صَْ؛ كينظر :ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُِٕ :ٕ ،
(ّ) ينظر :النحاس" ،إعراب القرآف"ٔٔ :ِ ،؛ كالواحدم" ،الوجيز"ِّٓ :ُ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف "،
َُُِ :؛ كابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُْٗ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت"ُٕٕ :ُِ ،؛ كابن عادؿ
عمر بن علي" ،اللباب يف علوـ الكتاب" .حتقيق :الشيخ عادؿ أزتد عبد ادلوجود كعلي زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ)ُِٓ :ٖ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد العقل
السليم"ُْٕ :ِ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُْْ :ٕ ،
(ْ) ينظر :البيضاكم " ،أنوار التنزيل"ُِٔ :ِ ،؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
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يف قولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ) [النحل.)ُ("]ٖٗ:
ثانياً :أف األلف كالالـ إذا دخال على االسم ادلفرد انصرؼ إىل ادلعهود السابق ،كادلعهود السابق
من الكتاب عند ادلسلمُت ىو القرآف ،فوجب أف يكوف ادلراد من الكتاب يف ىذه اآلية القرآف (ِ).
قاؿ ابن عطية -رزتو اهلل" :-كالكتاب القرآف؛ كىو الذم يقتضيو نظاـ ادلعٌت يف ىذه
اآليات"(ّ).
ثالثاً :أف يف اآلية قرينة تدؿ على أف ادلراد بو القرآف كىو قولو( :ﮄ ﮅ).
قاؿ اآللوسي -رزتو اهلل" :-كادلراد من الكتاب القرآف؛ فإنو ذكر فيو رتيع ما حيتاج إليو من أمر
الدين كالدنيا ،بل كغَت ذلك إ َّما مفصالن كإما رلمالن"(ْ).
كاستبعده ابن عاشور -رزتو اهلل-حيث قاؿ" :كقيل الكتاب القرآف؛ كىذا بعيد إذ ال مناسبة
بالغرض على ىذا التفسَت ،فقد أكرد كيف يشتمل القرآف على كل شيء"(ٓ).
كقاؿ الشاطيب -رزتو اهلل" :-كرٔتا استدلوا على دعواىم بقولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴ) [النحل ،]ٖٗ:كقولو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ) [األنعاـ ،]ّٔ:كضلو ذلك ،...
فادلراد هبا عند ادلفسرين ما يتعلق ْتاؿ التكليف كالتعبد ،أك ادلراد بالكتاب يف قولو( :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ ]ّٔ:اللوح احملفوظ ،كمل يذكركا فيها ما يقتضي تضمنو جلميع العلوـ النقلية
كالعقلية"(ٔ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالكتاب يف قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

اللوح احملفوظ؛ لداللة السياؽ على ذلك؛ كىذا الذم َّقرره العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل- -كاهلل
تعاىل أعلم.-
(ُ) السعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت"ُٕٕ :ُِ ،
(ّ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُْٗ :ٓ ،؛ كينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط".ُِٔ :ْ ،
(ْ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُْْ :ٕ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُِٕ :ٕ ،
(ٔ) الشاطيب إبراىيم بن موسى " ،ادلوافقات" .حتقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف( ،طُ ،القاىرة :دار ابن
عفافُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ).ُِٗ :ِ ،
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اخلامت٘:
أزتد اهلل تعاىل الذم ىم َّن على بإدتاـ ىذا البحث ،كفيما يلي أكجز ما توصلت إليو من نتائج:
 -5ادلراد بالًتجيح :تقوية بعض األقواؿ يف معاين اآليات عند تعددىا كتقدديو على غَته
دلرجحات كقواعد معتربة.
 -1استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعض الصيغ كاألساليب عند ترجيحو بُت
األقواؿ كىذه الصيغ كاألساليب ىي :التنصيص على القوؿ الراجح ،كتفضيل القوؿ على
غَته بصيغة التفضيل ،كالتفسَت بقوؿ مع النص على ضعف غَته ،كاالقتصار على قوؿ
كاحد مع كجود خالؼ يف اآلية ،كإيضاح ذلك من خالؿ اجلدكؿ اآليت:
 -1استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-عددان من األكجو للًتجيح بُت األقواؿ ،كىذه
األكجو ىي :الًتجيح بداللة السياؽ ،كالًتجيح بتقدمي احلقيقة على اجملاز ،كالًتجيح بداللة
العموـ.
 -1ديكن إرتاؿ عدد صيغ كأساليب كأكجو الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-من
خالؿ اجلدكؿ اآليت:
الصيغة

عدد
المسائل

رقم
المسألة

الوجو

عدد
المسائل

رقم المسألة

التنصيص على القول الراجح

1

51 - 5

الترجيح بداللة السياق

تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل.

5

1

الترجيح بتقديم الحقيقة على
المجاز

5

51

5

51

التفسير بقول مع النص على ضعف
غيره.

5

8

الترجيح بداللة العموم

1

-9 1 - 1 – 1
51 -55

5

1

االقتصار على قول واحد مع وجود
خالف في اآلية.

 -1تبُت للباحث بعد دارسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أف القوؿ الصواب يف
الغالب األعم يف تلك الًتجيحات مع العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل ،-كمل خيالف الباحث
ترجيح الشيخ -رزتو اهلل-سول يف مسألتُت مها :ادلسألة رقم (ُ) ،كادلسألة رقم (ُِ)،
كإين كإف خالفتو -مع قصور علمي عن علمو-فببعض ادلفسرين اقتديت ،كإف رجحت قوالن
فبعلمهم اىتديت.
كاهلل تعاىل أعلم .كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
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املصادر ّاملراجع
ابن أيب زمنُت ،زلمد بن عبد اهلل " .تفسَت القرآف العزيز" .حتقيق :أبو عبد اهلل حسُت ابن عكاشة
كزلمد بن مصطفى الكنز( .طُ ،القاىرة :دار الفاركؽ احلديثةُِّْ ،ىػََِِ /ـ).
ابن اجلوزم ،عبد الرزتن بن علي بن زلمد" .تذكرة األريب يف تفسَت الغريب" .حتقيق :د .علي
حسُت البواب( .طُ ،الرياض :مكتبة ادلعارؼَُْٕ ،ىػ).
زاد ادلسَت يف علم التفسَت "( .طّ ،بَتكت :ادلكتب اإلسالميَُْْ ،ىػ).
ابن ادلوصلي ،زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي" .سلتصر الصواعق ادلرسلة " .حتقيق :د .احلسن بن عبد
الرزتن العلوم( .طُ ،الرياض :أضواء السلفُِْٓ ،ىػََِْ/ـ).
ابن تيمية ،أزتد بن عبد احلليم" .بغية ادلرتاد " .حتقيق :سعيد حلَّاـ( .طُ ،بَتكت :دار الفكر
العريبَُٗٗ ،ـ).
ابن جزم ،زلمد بن أزتد بن زلمد " .التسهيل لعلوـ التنزيل "( .طُ ،لبناف :دار الكتاب العريب
َُّْ،ىػ ُّٖٗ /ـ).
ابن عادؿ ،عمر بن علي" .اللباب يف علوـ الكتاب" .حتقيق :الشيخ عادؿ أزتد عبد ادلوجود كعلي
زلمد معوض( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ).
ابن عاشور زلمد الطاىر" .التحرير كالتنوير"( .بدكف ،تونس :دار يسحنوف للنشر كالتوزيع ،بدكف).
ابن عطية ،عبد احلق بن غالب" .احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز" .حتقيق :عبد اهلل ابن
إبراىيم األنصارم ،كالسيد عبدالعاؿ السيد إبراىيم( .طِ ،بدكف).
ابن قتيبة ،زلمد عبد اهلل بن مسلم ".تأكيل مشكل القرآف " .حتقيق :السيد أزتد صقر( .بدكف،
القاىرة :دار الًتاثُِْٕ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر " .اجتماع اجليوش اإلسالمية على عزك ادلعطلة كاجلهمية ".
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العليمةَُْْ ،ىػ).
" زاد ادل عاد يف ىدم خَت العباد " .حتقيق :شعيب األرنؤكط ،كعبد القادر األرنؤكط( .طّ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ َََِ/ـ).
صاحل
"شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتعليل" .حتقيق :د .أزتد بن
الصمعاين ،كد .علي بن زلمد العجالف( .طُ ،الرياض :دار الصميعيُِْٗ ،ىػ
ََِٖ/ـ).
"مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة" .حتقيق :علي بن حسن احلليب( .طُ،
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القاىرة :دار ابن عفافُُْٔ ،ىػ).
ابن كثَت ،إمساعيل بن عمرك" .تفسَت القرآف العظيم" .حتقيق :سامي بن زلمد السالمة.
(طِ ،الرياض :دار طيبة َُِْ،ىػ ُٗٗٗ /ـ).
أبو السعود ،زلمد بن زلمد بن مصطفى" .إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي"( .طْ،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ).
أبو حياف ،زلمد بن يوسف" .البحر احمليط" .حتقيق :عادؿ أزتد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد معوض.
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ ََُِ /ـ).
األزدم ،مقاتل بن سليماف ".تفسَت مقاتل بن سليماف" .حتقيق :أزتد فريد( .طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِّ/ـ).
اآللوسي ،زلمود بن عبد اهلل" .ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين "( .بدكف،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف).
الرباؾ ،عبد الرزتن بن ناصر" .شرح العقيدة الطحاكية " .إعداد عبد الرزتن السديس( ،طُ،
الرياض :دار التدمريةُِْٗ ،ىػََِٖ /ـ).
الربيدم ،أزتد بن زلمد" .جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ القرآف "( .طُ،
الرياض :مكتبة الرشدُِْٔ ،ىػ).
البغوم ،احلسُت بن مسعود " .معامل التنزيل" .حققو كخرج أحاديثو زلمد عبد اهلل النمر كعثماف
رتعة ضمَتية كسليماف مسلم احلرش( .طْ ،الرياض :دار طيبةُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
البيضاكم ،عبد اهلل بن عمر بن زلمد " .أنوار التنزيل كأسرار التأكيل " .إعداد كتقدمي :زلمد عبد
الرزتن ادلرعشلي( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ).
الثعليب ،أزتد بن زلمد بن إبراىيم" .الكشف كالبياف" .حتقيق :اإلماـ أيب زلمد بن عاشور ،مراجعة
كتدقيق األستاذ نظَت الساعدم( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػ/
ََِِـ).
جالؿ الدين زلمد بن أزتد ،كالسيوطي عبد الرزتن بن أيب بكر" .تفسَت اجلاللُت " .اعتٌت بو أبو
صهيب الكرمي( .طُ ،الرياض :بيت األفكار الدكليةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ /ـ).
اجلمل ،سليماف بن عمر بن منصور" .الفتوحات اإلذلية الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسَت اجلاللُت
للدقائق اخلفية "( .بدكف ،بَتكت :دار الفكرُِّْ ،ىػََِّ ،ـ).
احلريب ،حسُت بن علي بن حسُت " .قواعد الًتجيح عند ادلفسرين دراسة نظرية تطبيقية"( .طُ،
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الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).
اخلازف ،علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادم ".لباب التأكيل يف معاين التنزيل "( ،بدكف ،بَتكت :دار
الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ/ـ).
اخلفاجي ،أزتد بن زلمد بن عمر " .عناية القاضي ككفاية الراضي " .حتقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم.
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٕ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
الرازم ،زلمد ابن عمر التميمي" .التفسَت الكبَت "( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ىػ/
َََِـ).
رضا زلمد رشيد" .تفسَت القرآف احلكيم "( .طِ ،القاىرة :دار ادلنارُّّٔ ،ىػُْٕٗ /ـ).
الزبَتم ،كليد بن أزتد احلسُت كآخرين" .ادلوسوعة ادليسػرة يف تراجم أئمة التفسَت كاإلقراء كالنحو
كاللغة "( .طُ ،بريطانيا :رللة احلكمةُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ).
الزجاج ،إبراىيم بن زلمد بن سهل" .معاين القرآف كإعرابو "( .طُ ،بَتكت :عامل الكتب،
َُْٖىػُٖٖٗ /ـ).
الزسلشرم ،زلمود بن عمر" .الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل" .حتقيق:
عبد الرزاؽ ادلهدم( .بدكف ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف).
السعدم ،عبد الرزتن بن ناصر " .تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالـ ادلناف" .حتقيق :عبد الرزتن
بن معال اللوحيق ( ،طْ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٔ ،ىػََِٓ/ـ ).
السمرقندم ،نصر بن زلمد بن أزتد" .تفسَت أيب الليث" .حتقيق د .زلمود مطرجي( ،بدكف،
بَتكت :دار الفكر ،بدكف ).
السمعاين ،منصور بن زلمد بن عبد اجلبار .تفسَت القرآف " .حتقيق :ياسر بن إبراىيم ،كغنيم بن
عباس بن غنيم( .طُ ،الرياض :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ).
اخلراط.
السمُت ،أزتد بن يوسف" .الدر ادلصوف يف علوـ الكتاب ادلكنوف" .حتقيق :د .أزتد َّ
(طُ ،دمشق :دار القلمَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ/ـ).
الشاطيب ،إبراىيم بن موسى " .ادلوافقات " .حتقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف( ،طُ ،القاىرة:
دار ابن عفافُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ).
الشايع ،زلمد بن عبد الرزتن ".معجم مصطلحات علوـ القرآف "( .طُ ،الرياض :دار التدمرية،
ُّّْىػَُِِ/ـ.
الشربيٍت ،زلمد بن أزتد اخلطيب " .السراج ادلنَت يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالـ ربنا
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احلكيم اخلبَت " .خرج آياتو كأحاديثو كعلق حواشيو :إبراىيم مشس الدين( .طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُِْٓ ،ىػ ََِْ /ـ).
الشنقيطي ،زلمد األمُت بن زلمد ادلختار ".أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف" .إشراؼ :بكر
بن عبد اهلل أبو زيد( .طُ ،مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).
"العذب النمَت من رلالس الشنقيطي يف التفسَت" .حتقيق :د .خالد بن عثماف السبت( .طِ ،مكة
ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).
الشوكاين ،زلمد بن علي ".فتح القدير اجلامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت " .حتقيق :د.
عبد الرزتن عمَتة( .طِ ،ادلنصورة :دار الوفاءُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جامع البياف عن تأكيل آم القرآف " .حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي "( .طُ ،الرياض :دار عامل الكتبُِْْ ،ىػََِّ/ـ)
"جامع البياف عن تأكيل آم القرآف" .حققو كعلق عليو :زلمود زلمد شاكر كخرج أحاديثو :أزتد
زلمد شاكر( .طِ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،بدكف).
العثيمُت ،زلمد بن صاحل " .تفسَت سورة األنعاـ "( .طُ ،الدماـ :دار ابن اجلوزمُّّْ ،ىػ).
الفراء ،حيِت بن زياد" .معاين القرآف" .حتقيق :د .عبد الفتاح إمساعيل شليب كد .علي النجدم
ناصف( .طّ ،مصر :دار الكتب كالوثائق القومية ،مركز حتقيق الًتاث،
ُِِْىػََِِ/ـ).
القامسي ،زلمد رتاؿ الدين" .زلاسن التأكيل " .حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي (طُ ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العريبُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ /ـ).
القرطيب ،زلمد بن أزتد بن أيب بكر " .التذكرة بأحواؿ ادلوتى كأمور اآلخرة " .حتقيق د .الصادؽ بن
زلمد إبراىيم( ،طُ ،الرياض :مكتبة دار ادلنهاجُِْٓ ،ىػ).
" اجلامع ألحكاـ القرآف كادلبُت دلا تضمنو من السنة كآم الفرقاف" .حتقيق د .عبد اهلل بن عبد
احملسن الًتكي( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٕ ،ىػََِٔ /ـ).
القيسي ،مكي بن أيب طالب" .اذلداية إىل بلوغ النهاية "( .طُ ،اإلمارات :جامعة الشارقة،
ُِْٗىػ ََِٖ /ـ).
َّحاس ،أزتد بن زلمد بن إمساعيل" .إعراب القرآف" .حتقيق :د .زىَت غازم زاىد( .طّ ،بَتكت:
الن َّ
عامل الكتبَُْٗ ،ىػُٖٖٗ /ـ).
" معاين القرآف الكرمي " .حتقيق :زلمد علي الصابوين( .طُ ،مكة ادلكرمة :جامعة أـ القرل،
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َُْٗىػ).
النسفي ،عبد اهلل بن أزتد بن زلمود ".مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل" .حتقيق :مركاف الشعار.
(طُ ،بَتكت :دار النفائسُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).
اذلاليل سليم بن عيد ،كآؿ نصػر زلمد بن موسى " .االستيعاب يف بياف األسباب "( .طُ،
الدماـ :دار ابن اجلوزم ،الدماـُِْٓ :ىػ ََِٓ/ـ).
اذلمذاين ،ادلنتجب بن أيب العز بن رشيد ".الكتاب الفريد يف إعراب القرآف اجمليد" .حتقيق :زلمد
نظاـ الدين الفتيح( .طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمافُِْٕ ،ىػ ََِٔ/ـ)
الواحدم ،علي بن أزتد" .أسباب النزكؿ" .حتقيق :ماىر ياسُت الفحل( .طُ ،الرياض :دار
ادليمافُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ).
"التفسَت البسيط " .حتقيق :رلموعة من الباحثُت( .طُ ،الرياض :عمادة البحث العلمي ،جامعة
اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةَُّْ ،ق).
" الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز " .حتقيق :صفواف عدناف داككدم( .طُ ،دمشق ،بَتكت :دار
القلم ،الدار الشاميةُُْٓ ،ىػ).
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الوحدة املوضوعية بني سورتي الضحى والشرح
The subject unity between Surat
Ad-Duha and Ash-Sharh

إعداد:
د .ماجدة خليفة قاسه
األتساذذ ادلسذعد بكلية العلوـ واآلداب ّتذععة ييةة – فرع العبل

الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح ،د .ماجدة خليفة قاسم

املستدلص
عوضوع الةحث :الوحدة ادلوضوعية بُت تسورٌب الضحى والشرح؛ إذ يهام الةحث بإظهذر وجو
الًتابط بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو.
ويهدؼ الةحث إىل :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلى اهلل عليو وتسلم؛ حيث بينت تسورة
الضحى عكذنة النيب  عند ربو -جل وعبل -فأقسم بذلضحى والليل إذا تسجى؛ عذ تركو ولن
يًتكو ،وأنو تسوؼ يعطيو عطذء يرضيو ،وعدد عليو نعمو قةل النةوة ،وأعره أف يقذبلهذ ٔتذ يساوجةهذ.
وتواصل النعم عن اهلل تعذىل لنةيو ُ ب تسورة الشرح بشرح صدره لاحمل أعةذء الرتسذلة وذلك
ُب يسر وتيسَت عن اهلل تعذىل؛ واليت تاواصل ععو ادلداوعة على العمل والعةذدة.
وقد اعامدت على ادلنهج الاحليلي القذئم على ٖتليل اآليذت عن نذحية دقاهذ اللغوية وتوضيح
ادلعٌت العذـ لآليذت وإحيذءاهتذ ،لغويذ وتفسَتيذ والاعرض ألقواؿ ادلفسرين عع اجلمع بُت اآلراء اف
أعكن.
وتوصل الةحث إىل :االرتةذط بُت تسورٌب الضحى والشرح؛ عن تنذتسب ُب النزوؿ ،وتقذرب ُب
ادلعٌت ،ووحدة ُب ادلوضوع.
فمحور السورتُت األتسذس ىو :بيذف عنذية اهلل برتسولو  وتعداد نعمو عليو.
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Abstract
The subject of the research: The subject unity between the two Surat ad-Duha
and ash-Sharh.
The research is concerned with showing the connection between the Qur'an
and its verses.
The purpose of the research is to: Count Allah’s favors to His Prophet - peace
be upon him- Where Surat Ad-Duha explained the status of the Prophet - may
Allah bless him and grant him peace – to his Lord, He swore by Duha ( forenoon,
or chast ) and the night when it is still ( darken ) ; that He did not leave him, and
will never leave him, and that he will give him a tender to satisfy him, then He
enumerated His blessings to him before the prophecy, and ordered him to meet it
with what it requires. And Allah continued listing His blessings upon the Prophet
- peace be upon him - in Surat Ash-Sharh He mentioned: Expanding his chest to
bear the burden of the message، and that is by a facilitation and simplification
from Allah; Which continue with the continuation of work and worship.
I have relied on an analytical approach which is based on the analysis of the
verses in terms of their linguistic accuracy and explaining the general meaning of
the verses and their implications, linguistic and interpretive and exposure to the
words of the Quran interpreters and where possible, combining their views.
The research concluded by: showing the link between the two Surat Ad-Duha
and Ash-Sharh; from the suitability of their circumstance of reveletion,
convergence in meaning, and unity in the subject.
The main focus of the two Surats is: to show Allah’s concern with His
Messenger - peace be upon him - and the enumeration of His blessings upon him.
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املكدمة

احلمد هلل الذي أنزؿ الكاذب ﭐﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ الزعرٕٛ :
وأصلي وأتسلم على خَت الةشر؛ الذي شرح اهلل تعذىل لو صدره ،ورفع قدره ،وأعلى شأنو،
وفضلو على اخللق أٚتعُت.
فذدلاأعل ُب تسور القرآف الكرَل وآيذتو ،ليجد ترابطذ وتنذتسةذ وتعذنقذ بُت تسوره وآيذتو وألفذظو
وععذنيو؛ وعن أوجو االرتةذط؛ االرتةذط بُت تسورٌب الضحى والشرح عن تنذتسب ُب النزوؿ وتقذرب ُب
األلفذظ ،ووحدة ُب ادلعذٍل وادلوضوع؛ ُب تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلى اهلل عليو وتسلم.
فةينت تسورة الضحى عكذنة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عند ربو -جل وعبل -حيث
أقسم بذلضحى والليل إذا تسجى عذ تركو ولن يًتكو ،وأنو تسوؼ يعطيو عطذء يرضيو ،وعدد عليو
نعمو قةل النةوة ،وأعره أف يقذبلهذ ٔتذ يساوفيهذ.
وتواصل النعم عن اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب تسورة الشرح بشرح صدره
لاحمل أعةذء الرتسذلة ،وذلك ُب يسر وتيسَت عن اهلل تعذىل ،واليت تاواصل ععو ادلداوعة على العمل
والعةذدة.
قذؿ السيويي ُب وحدة السورتُت( :ىي ( )5شديدة االتصذؿ بسورة الضحى؛ لانذتسةهمذ ُب
()1
اجلمل).
أسباب اختيار املوضوع
ولقد اخًتت ىذا ادلوضوع دلذ يلي:
أوالً :ألف ىذا ادلوضوع ياعلق بشيء عن اخلصذئص الاكرديية والاشريفية للنيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -عند رب العذدلُت ،وىي تعداد نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل
النةوة وبعدىذ وارتةذيهمذ ُب السورتُت.
ثذنيذ :إثراء ادلكاةة االتسبلعية بةحث ُب الوحدة ادلوضوعية عن قصذر السور واليت مل أجد فيهذ-
حسب علميْ-تثذ كوحدة عوضوعية ُب ىذتُت السورتُت.

(ٔ) تسورة الشرح.
(ٕ) السيويي " أتسرار ترتيب القرآف " ص ٔ.ٔٙ
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أهنية البحث

تكمن أمهية الةحث عن حيث:
أوال :تعلقو بكاذب اهلل تعذىل.
ثذنيذ :بيذف االرتةذط بُت تسور القرآف الكرَل ُب اللفظ وادلعٌت.
ثذلثذ :بيذف تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو-قةل وبعد الرتسذلة.
رابعذ :كيفية خطذب اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب السورتُت.
خذعسذ :خاذـ السورتُت ٔتذ يدؿ على االتسامرار ُب الدعوة ونشر الدين.
أهداف البحث
ٔ-اتفذؽ السورتُت ُب تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو -قةل الرتسذلة
وبعدىذ.
ٕ-بيذف عكذنة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عند ربو ،ورفعة عكذناو وقدره.
ٖ-السورتذف خطذب للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ٗ-بيذف أيذـ العسر والضيق ُب السورتُت ٍب الشكر على النعم بعد الشدة.
٘-الاوكل على اهلل تعذىل وحده ُب األعور كلهذ ،والرغةة فيمذ عنده.
-ٙادلداوعة على الاةليغ ونشر الدين.
مشكلة البحث وتساؤالته :تتنثل مشكلة البحث يف:
الرد على عذ خيذلف عصمة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–عن خبلؿ تفسَت اآليذت اليت
ظذىرىذ عدـ العصمة.
ويوجد الكثَت عن األتسئلة اليت ٖتاذج إىل تفسَت وبيذف ،واليت تسأحذوؿ توضيحهذ بذإلجذبة
عليهذ عن أقواؿ ادلفسرين ،والًتجيح بُت اآلراء عند اخلبلؼ عن خبلؿ ىذا الةحث وعنهذ:
أوال :عذ أوجو االتفذؽ بُت السورتُت؟
ثذنيذٔ :تذ دافع اهلل عن نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى؟
ثذلثذٔ :تذ عدد اهلل نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى؟
رابعذ :كيف نرد على عن يدعي على النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عذال جيوز ُب
حقو عند تفسَته آلية "ووجدؾ ضذال فهدى"؟
خذعسذٔ :تذ أعر اهلل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب تسورة الضحى؟
تسذدتسذ :عذ كيفية شرح صدر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -وعذ حقيقاو؟
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تسذبعذ :عذ حقيقة قولو " :ووضعنذ عنك وزرؾ"؟
ثذعنذ :عذ الذي جيب على عن تعددت عليو ىذه النعم ُب السورتُت؟
الدراسات السابكة
مل أجد عن ْتث ُب ىذا ادلوضوع كوحدة عوضوعية وعذ وجدتو:
تفسَت ٖتليلي لآليذت ُب تراثنذ الافسَتي الكةَت.

منهج البحث
اتساخدعت ُب دراتسيت ادلنهج االتساقرائي الاحليلي وفق النقذط الاذلية:
ٔ-ترقيم اآليذت ،وعزوىذ إىل تسورىذ داخل عنت الةحث.
ٕٗ-تريج األحذديث عن عصذدر السنة ادلعامدة عع احلكم عليهذ عن كبلـ أىل العلم قدر
اإلعكذف.
ٖ-االتسادالؿ عن الكاذب والسنة الصحيحة على عذ يسذؽ عن آراء.
ٗ-االعامذد على ادلصذدر األصيلة وادلراجع ادلعذصرة حسةمذ تاطلةو يةيعة الةحث.
٘-توثيق ادلصذدر ُب ىذعش الصفحة بذكر اتسم ادللؤلف ٍب اتسم الكاذب ورقم اجلزء
والصفحةٍ ،ب بيذف ععلوعذت النشر ُب فهرس ادلصذدر وادلراجع.
حدود البحث املوضوعية
احلدود ادلوضوعية :الدراتسة تةحث ُب عوضوع الانذتسب بُت تسورٌب الضحى والشرح ُب الوحدة
ادلوضوعية؛ حيث بينت أف :تسورة الضحى تاضمن بيذف عكذنة النيب -صلى اهلل عليو وتسلم عند
ربو ،وعواصلة الود بذلنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ٍ-ب تعداد نعمو السذبقة عليو واليت تدؿ على
اتسامرار النعم البلحقة.
وتسورة الشرح تاضمن اتساكمذال لالك النعم ،واألعر بذدلداوعة على العمل والعةذدة اباغذء
عرضذة اهلل ُب السورتُت شكرا لالك النعم.
خطة البحث :وقد قسنت البحث على النحو التالي:
عقدعة و٘تهيد ،وثبلثة عةذحث وخذ٘تة.
عقدعة وفيهذ :أمهية الةحث-تسذؤالت الةحث وعشكبلتو-الدراتسذت السذبقة-عنهج
الةحث-حدود الةحث.
الامهيد :ويشامل على:
ادلطلب األوؿ :تعريف الوحدة ادلوضوعية.
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ادلطلب الثذٍل :الاعريف بسورة الضحى.
ادلطلب الثذلث :الاعريف بسورة الشرح.
ادلطلب الرابع :ادلنذتسةة بُت السورتُت
ادلةحث األوؿ :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت ُب تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-قةل الرتسذلة ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل الرتسذلة ُب
تسورة الضحى ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :االيواء ُب اليام.
ادلعلم الثذٍل :اذلداية عن الضبلؿ.
ادلعلم الثذلث :االغنذء عن الفقر.
 ادلطلب الثذٍل :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الشرح
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :شرح الصدر.
ادلعلم الثذٍل :رفع الثقل.
ادلةحث الثذٍل :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت ُب تعداد نعمو تعذىل على نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ُب تسورة
الضحى ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :قسم اهلل تعذىل ُب السورة.
ادلعلم الثذٍل :بشذرة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ويمأناو ُب السورة.
ادلعلم الثذلث :دواـ عطذء اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
 ادلطلب الثذٍل :تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ُب تسورة
الشرح.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :رفع الذكر.
ادلعلم الثذٍل :الوعد بذليسر والايسَت.
ادلةحث الثذلث :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت فيمذ أعر اهلل بو نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو
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عليو -ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإكراـ اليايم بنهيو عن إىذناو.
ادلعلم الثذٍل :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإعطذء السذئل بنهيو عن عنعو
عند السلؤاؿ.
ادلعلم الثذلث :الاحدث بذلنعمة.
 ادلطلب الثذٍل :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الشرح.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :ادلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
ادلعلم الثذٍل :الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل.
اخلذ٘تة وتشامل على:
الناذئج وادلقًتحذت
ادلراجع وادلصذدر-الفهذرس.
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التنهيد
املطلب األول :تعريف الوحدة املوضوعية.
إف عوضوع الربط والوحدة بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو ؛ وجو عن وجوه اإلعجذز ،وذلك ألف
القرآف الكرَل نزلت آيذتو ُب أوقذت عاةذعدة  ،وُب أحكذـ سلالفة شرعت ألتسةذب عانوعة ،وحيثمذ
وجدت على ىذا الًتتيب ؛ ذلو اإلعجذز ُب الًتتيب والانذتسب بُت تسوره وآيذتو ،فعن عثمذف -رضي
اهلل عنو-قذؿ ( :إف رتسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وتسلم -كذف شلذ يأٌب عليو الزعذف ينزؿ عليو عن
السور ذوات العدد ،وكذف إذا أنزؿ عليو الشيء يدعو بعض عن يكاب عنده يقوؿ " :ضعوا ىذا ُب
السورة اليت يذكر فيهذ كذا وكذا " وينزؿ عليو اآليذت ،فيقوؿ " :ضعوا ىذه اآليذت ُب السورة اليت
يذكر فيهذ كذا وكذا " وينزؿ عليو اآلية ،فيقوؿ" :ضعوا ىذه اآلية ُب السورة اليت يذكر فيهذ كذا
()5
وكذا").
()1
تعريف الوحدة ُب اللغة :عن (االنفراد ،وتوحد برأيو :تفرد بو ، ).وقد تفيد االعازاج
()1
واالٖتذد ،أي( :صَتورة االثنُت وعذ فوقهمذ واحدا)
ادلوضوع :يطلق لغة على( :جعل الشيء ُب عكذف عذ؛ تسواء كذف ذلك ٔتعٌت احلط واخلفض،
()1
أو اإللقذء والاثةيت ،والوضع أعم عن احلط ،ويقذؿ :نذقة واضعة؛ إذا رعت حوؿ ادلذء ومل تربح).
وُب االصطبلح( :أعر عاعلق ّتذنب عن جوانب احليذة ُب العقيدة أو عظذىر الكوف أو السلوؾ
(ٔ) أٛتد بن حنةل " عسند اإلعذـ أٛتد بن حنةل " عسند عثمذف بن عفذف -رضي اهلل عنو  )ٗٙٓ/ٔ(-ح رقم:
 . ٖٜٜوقد أكثر النقذد ادلاقدعُت على تسند احلديث ُب نفس عوضعو ىذا ،وخبلصة كبلـ زلققو السند ىو:
انفراد يزيد الفذرتسي برواية احلديث واشاةذه أف يكوف ىو يزيد بن ىرعز.
وقذؿ الًتعذي :ىذا حديث حسن ،ال نعرفو إال عن حديث عوؼ ،عن يزيد الفذرتسي ،عن ابن عةذس ويزيد
الفذرتسي قد روى عن ابن عةذس ،غَت حديث ،ويقذؿ ىو :يزيد بن ىرعزُ .ب كاذبو :تسنن الًتعذي – بذب:
وعن تسورة الاوبة (٘ )ٕٔٗ/ح رقم ،ٖٓٛٙ :وقذؿ احلذكم :ىذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذهُ-ب
كاذبو :ادلسادرؾ على الصحيحُت-تفسَت تسورة الاوبة بسم اهلل الرٛتن الرحيم (ٕ )ٖٙٓ/ح رقم.ٖٕٕٚ:
(ٕ) اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة وحد (ٕ..)٘ٗٛ/
(ٖ) زلمد زلمود حجذزي " الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل " صٕٚ
(ٗ) عةد الساذر تسعيد " ادلدخل اىل الافسَت ادلوضوعي " صٕٓ.
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االجامذعي تعرضت لو آيذت القرآف الكرَل).
والوحدة ادلوضوعية تعٍت( :الةحث عن القضذيذ اخلذصة اليت عرض ذلذ القرآف الكرَل ُب تسوره
()1
ادلخالفة ،ليظهر عذ فيهذ عن ععذف خذصة ،تاعلق بذدلوضوع العذـ الذي نةحثو).
وعن خبلؿ دراتسة الوحدة ادلوضوعية وععرفاهذ؛ أتساطيع اتساظهذر ادلنهج القرآٍل ُب تكذعل
عوضوعذتو ،واتسذؽ عنذصره.
طرق الوصول الى الوحدة الموضوعية:
ٔ-ضرورة إحكذـ النظر ُب السورة كلهذ (:)1
(إ ف السيذتسة الرشيدة ُب دراتسة النسق القرآٍل تقضي بأف يكوف ىذا النحو عن الدرس ىو
اخلطوة األوىل ف يو ،فبل ياقدـ النذظر إىل الةحث ُب الصبلت ادلوضعية بُت جزء عنو -وىي تلك
الصبلت ادلوجودة ُب عثذٍل اآليذت وعقذيعهذ-إال بعد أف حيكم النظر ُب السورة كلهذ بإحصذء
()1
أجزائهذ وضةط عقذصدىذ على وجو يكوف ععوانًذ لو على السَت ُب تلك الافذصيل عن بينة).
وبإحصذء السورة وعوضوعذهتذ؛ فإنو جيب على ادلاصدي ذلذا النوع عن الافسَت عن رد الكبلـ
بعضو على بعض دوف أف يفرؽ بنظره بُت الكبلـ بعضو وبعض ،وُب ىذا صلد اإلعذـ الشذييب يفيض
فيو قذئبل ( :فإف فرؽ النظر ُب أجزائو؛ فبل ياوصل بو إىل عراده ،فبل يصح االقاصذر ُب النظر على
()1
بعض أجزاء الكبلـ دوف بعض).
()6
ٕ-حسن ادلوقع ُب الاجذور
و(يكوف حسن ادلوقع ُب الاجذور بُت الطذئفاُت عوجةذ حلسن ادلقذبلة بُت األوائل عن كل
عنهمذ ،أو بُت األواخر كذلك ال بُت األوؿ عن ىذه واآلخر عن تلك .وعبلؾ األعر ُب ذلك أف
()1
تنظر إىل رلموع النظذـ الذي وضعت عليو السورة كلهذ)
ٖ-اتسم السورة يدؿ عذ فيهذ:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

عصطفى عسلم " عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي " ص.ٔٙ
زلمد زلمود حجذزي " الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل " صٔٔ
دراز " النةأ العظيم " ص ٕ.ٜٔ
ادلرجع السذبق " ص ٕ.ٜٔ
الشذييب " ادلوافقذت (ٗ.)ٕٙٙ /
دراز " النةأ العظيم " ص.ٜٔٙ
ادلرجع السذبق " ص.ٜٔٙ

- 511 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية  -العدد  -581الجزء األول

فذتسم السورة يكوف رلمبل ،وىذا االٚتذؿ يدؿ على تفصيل عذ ُب السورة عن عوضوعذت ؼ
(اتسم كل تسورة عًتجم عن ادلقصود فيهذ ،ألف اتسم أي شيء نلحظ عنو ادلنذتسةة بينو وبُت عسمذه،
فعنوانو يدؿ بذإلٚتذؿ على تفصيل عذ فيو) (.)5
(وعقصود كل تسورة ىذد إىل تنذتسةهذ) (.)1
وحىت بااةع ىذه الطرؽ للوصوؿ إىل الوحدة ادلوضوعية لكل تسورة ،أو بُت السور بعضهذ
وبعض ليس بذألعر ادليسور ،وإمنذ حياذج إىل ْتث ودراتسة ،وفيو ٗتالف أنظذر الةذحثُت والدارتسُت.
املطلب الثاني :التعريف بسورة الضحى.
امسهذ( :مسيت ىذه السورة ُب أكثر ادلصذحف وُب كثَت عن كاب الافسَت وُب جذعع
الًتعذي ( )1بػ(تسورة الضحى) بدوف واو.
ومسيت ُب كثَت عن الافذتسَت ( ،)1وُب صحيح الةخذري ( )6بػ ("تسورة والضحى" بإثةذت الواو)
الواو) (.)1
والظذىر عن األقواؿ؛ أف تسورة الضحى ليس ذلذ اتسم آخر ،وعن قذؿ بذلواو فقد قذؿ حسةمذ
بدأت بو السورة ُب قولو( :والضحى).
()8
عكذف نزوؿ السورة( :عكية إٚتذعذ)
()1

ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
ِ
(ٔ) الةقذعي " عص ِ
السوِر " ويس َّمى" :ادل ْق ِ
اؼ علَى ع َق ِ
اتس ِم ُك ِّل
ص ُد األ ْ
ذص ِد ِّ
َ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٍِ
لم َس َّمى" (ٔ.)ٕٜٓ /
ُتس َورة ل ُ
(ٕ) الةقذعي " نظم الدرر ُب تنذتسب اآليذت والسور " (ٔ.)ٜٔ،ٔٛ /
(ٖ) عثل :ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم ( ،)ٕٖٗ /ٛالقرييب " اجلذعع ألحكذـ القرآف ( ٕٓ ،)ٜٔ /أيب
حيذف – الةحر احمليط ُب الافسَت " ( ٓٔ ،)ٜٗ٘ /الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف "
(.)٘٘ٗ /ٛ
(ٗ) وقد رجعت إىل عذ كاةو الشيخ الطذىر ابن عذشور عمذ كاةو الًتعذي ُب جذععو فوجدتو بإثةذت الواو (ولعلو
(ولعلو تسهو عن الشيخ) انظر تسنن الًتعذي_ بذب وعن تسورة والضحى (٘،)ٕٗٗ /
(٘) الطربي " جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ ،)ٗٛٔ /الصنعذٍل " تفسَت عةد الرزاؽ " ( ٖ،)ٖٗ٘ /
رلذىد بن جرب " تفسَت رلذىد " ص ٖ٘.ٚ
( )ٙصحيح الةخذري،كاذب تفسَت القرآف،بذب فسنيسره للعسرى[ الليل.)ٕٔٚ /ٙ( ]ٔٓ :
( )ٚالطذىر ابن عذشور "الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٖٜٖ /
ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
( )ٛالةقذعي " عص ِ
اؼ علَى ع َق ِ
الس َوِر " ويُ َس َّمى" :ادل ْق ِص ُد األ َْمسَى ُب ُعطَذبػَ َق ِة ْاتس ِم ُك ِّل =
ذص ِد ِّ
َ
ََ
َ
َ
َ
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وعدد آيذهتذ( :إحدى عشرة آية بذإلٚتذع) ( ،)5وليس فيهذ نذتسخ وال عنسوخ.
تسةب النزوؿ :أخرج اإلعذـ الةخذري عن جندب بن تسفيذف قذؿ( :اشاكى رتسوؿ اهلل -صلى
اهلل عليو وتسلم -فلم يقم ليلاُت -أو ثبلثذ -فجذءت اعرأة فقذلت :يذ زلمد ،إٍل ألرجو أف يكوف
شيطذنك قد تركك ،مل أره قربك عنذ ليلاُت -أو ثبلثة -فأنزؿ اهلل تعذىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
()1

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ الضحى[ٖ- ٔ ]:
()1
وىذه ادلرأة :ىي ٛتذلة احلطب اعرأة أيب ذلب وامسهذ أـ ٚتيل بنت حرب.
وعند اخابلؼ الرواية ُب لفظ احلديث اخالف ادلفسروف ُب ٖتديد ىذه ادلرأة.
فذلرواية بلفظ صذحةك وردت عن :األتسود بن قيس ،قذؿ :مسعت جندبذ الةجلي ،قذلت
()1
اعرأة :يذ رتسوؿ اهلل عذ أرى صذحةك إال أبطأؾ ،فنزلت :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃالضحى)ٖ:
وقد نص على امسهذ صراحة عذ ورد ُب رواية ىشذـ بن عروة -رضي اهلل عنهمذ.
فعنو قذؿ :عن أبيو ،قذؿ أبطأ جربيل على النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -فجزع جزعذ
شديدا ،وقذلت خدجية( :إٍل أرى ربك قد قبلؾ ،شلذ نرى عن جزعاك) ،قذؿ :فنزلت ﱡﭐ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﱠ الضحى.)1( [ 1- 5] :
ورجح اإلعذـ الطربي ()6بأهنذ السيدة خدجية -رضي اهلل عنهذ -ععامداً على رواية ىشذـ بن
عروة.
وقد وجو احلذفظ ابن كثَت رواية اإلعذـ الطربي ُب تفسَته بقولو( :ىذا حديث عرتسل ،ولعل
=

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ٍِ
لم َس َّمى"(ٖ.)ٕٕٓ /
ُتس َورة ل ُ
السخذوي "ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء " (ٕ.)٘٘ٚ /
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب تفسَت القرآف ،بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى الضحى/ٙ( -ٖ :
ٕ )ٔٚح رقم ٓ٘ ،ٜٗوعسلم ُب صحيحو -كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ لقى النيب-صلى اهلل عليو وتسلم
عن أذى ادلشركُت وادلنذفقُت )ٕٕٔٗ/ٖ( -ح رقم.ٜٔٚٚ :
الةخذري " صحيح الةخذري " (ٕ )ٜٗ/ووافق االعذـ القرييب ىذا القوؿ ُب تفسَته – (ٕٓ.)ٜٕ/
الةخذري ُب صحيحو ،كاذب تفسَت القرآف،بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى )ٕٔٚ /ٙ( ح رقم ٔ٘.ٜٗ
ابن أيب شيةة " ادلصنف ُب األحذديث واآلثذر " بذب عذ أعطى اهلل زلمداً صلى اهلل عليو وتسلم()ٖٕٖ /ٙ
ح رقم ٗ.ٖٔٚٙ

( )ٙالطربي ُب تفسَته(ٕٗ)ٗٛٚ /
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()5

ذكر خدجية-رضي اهلل عنهذ-ليس زلفوظذ ،أو أهنذ قذلاو على وجو الاأتسف واحلزف ،واهلل).
ورجح بأف تكوف القذئلة ىي :أـ ٚتيل-عليهذ عن اهلل عذ تساحق-بقولو( :إف ىذه ادلرأة ىي :أـ
()1
ٚتيل اعرأة أيب ذلب).
ويصح اجلمع بُت القولُت ُب الرواياُت بأف القذئلة ُب الرواية بلفظ شيطذنك ىي :أـ ٚتيل-
عليهذ عن اهلل عذ تساحق ،والقذئلة ُب الرواية بلفظ صذحةك ىي :السيدة خدجية -رضي اهلل عنهذ.
وقد ٚتع احلذفظ ابن حجر بُت الرأيُت بقولو( :أـ ٚتيل قذلت مشذتة ،وخدجية رضي اهلل عنهذ-
قذلت توجعذ) (.)1
صلة تسورة الضحى بسورة الليل :تسورة الضحى :عاصلة بسورة الليل عن وجهُت:
الوجو األوؿ ويشامل على:
بيذف فضل اهلل تعذىل وعطذءه ُب الدنيذ واآلخرة.ففي تسورة الليل قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الليل ،ٖٔ :وُب تسورة الضحى قذؿ
تعذىل:ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ الضحىٗ :
فنرى عذ بُت اآلياُت ُب السورتُت عن ترابط؛ بأف اهلل تعذىل ىو ادلذلك للدنيذ واآلخرة وعذ فيهمذ،
فيهب عذ يشذء دلن يريد.
ٍب بُت بأف عطذءه للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ -ب اآلخرة خَت وأفضل عن العطذء ُب
الدنيذ؛ لكوف الدنيذ فذنية ،أعذ العطذء ُب اآلخرة فهو بذؽ ودائم.
الوعد بذتسامرار العطذء والرضذ بو:ففي تسورة الليل قذؿ تعذىل :ﭐﱡ ﱶ ﱷﱠ الليل ،ٕٔ :وُب تسورة الضحى :ﭐﱡﭐﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﱠ الضحى٘ :
الوجو الثذٍل :ودلذ كذنت تسورة الضحى نذزلة ُب شأنو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو  -افااحت
بذلضحى ،الذي ىو نور ،ودلذ كذنت تسورة الليل نذزلة ُب ٓتيل ُب قصة يويلة ،افااحت بذلليل الذي
ىو ظلمة.
قذؿ السيويي( :تسورة الليل تسورة أيب بكر ،يعٍت :عذ عدا قصة الةخيل ،وكذنت تسورة
(ٔ) ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم " (.)ٕٗ٘ /ٛ
(ٕ) ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم "(.)ٕٗٗ /ٛ
(ٖ) العسقبلٍل "فاح الةذري شرح صحيح الةخذري "(.)ٚٔٔ /ٛ
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الضحى تسورة زلمد ،عقب هبذ ،ومل جيعل بينهمذ واتسطة ليعلم أال واتسطة بُت زلمد وأيب بكر).

()5

املطلب الثالث :التعريف بسورة الشرح.
امسهذ( :تسورة الشرح) ( ،)1و(تسورة أمل نشرح) ( ،)1وتسمى ،بػ ػ ػ (تسورة االنشراح)
واالتسم الاوقيفي وىو الثذبت ُب ادلصحف الشريف ىو :تسورة الشرح.
()1
ومسيت بذلشرح؛ (الفااذحهذ بذحلديث عن شرح صدر النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو) .
()6
عكذف نزوؿ تسورة الشرح( :عكية ،نزلت بعد تسورة الضحى).
()1
عدد آيذهتذ( :وىي ٙتذٍل آيذت ُب ٚتيع العدد ليس فيهذ اخابلؼ ).وىي تسورة ال نذتسخ
فيهذ وال عنسوخ.
()8
(وكلمذهتذ تسةع وعشروف كلمة ،وحروفهذ عذئة وثبلثة أحرؼ).
عقذصده تسورة الشرح:
(اتسم كل تسورة عًتجم عن عقصدىذ) ( ،)1وعن عقذصد السورة كمذ دؿ عليو امسهذ ىو:
ٔ-تعداد عذ أنعم اهلل تعذىل بو على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن النعم.
ٕ-وعده لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإزالة عذ نزؿ بو عن الشدائد واحملن.
ٖ-أعره لو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذدلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
()5
ٗ(-الاوكل عليو وحده ،والرغةة فيمذ عنده).
()1

(ٔ) السيويي " أتسرار ترتيب القرآف " ص ٔ.ٔٙ
القصذب " النكت الدالة على الةيذف ُب أنواع العلوـ واألحكذـ " (ٗ ،)ٕ٘٘ /واأللوتسي ُب تفسَته
(ٕ) ال َكَرجي َّ
– (٘ٔ ،)ٖٛ٘ /والكشذؼ ُب تفسَته( ٗ،)ٚٚٓ /
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

الفراء "ععذٍل القرآف " (ٖ ،)ٕٚ٘ /والطربي ُب تفسَته( ٕٗ)ٜٗٔ /
ا بن قايةة "غريب القرآف " ص ٕٖ٘.
وىةة الزحيلي "الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج "(ٖٓ )ٕٜٔ /ػ
الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ.)ٚٚٓ /
الداٍل "الةيذف ُب ع ّد آي القرآف " ص .ٕٚٛ
الةيذف ُب ع ّد آي القرآف ص.ٕٚٛ
ِِ
ِ
ِ
الةقذعي "ع ِ
السوِر " ويس َّمى :دل ْق ِ
اتس ِم ُك ِّل ُتسورةٍ
ِ
ص ُد األ ْ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
ََ
َ
صذع ُد النَّظَر لئل ْشَراؼ َعلَى َع َقذصد ِّ َ ُ َ
َ
ِ
لم َس َّمى(ٔ.)ٕٜٓ /
لُ
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املطلب الرابع :املناسبة بني السورتني:

يشمل الانذتسب ُب:
ٔ-الانذتسب ُب النزوؿ:
ٔتعٌت :توايل النزوؿ فقد نزلت (تسورة الضحىٍ ،ب (أمل نشرح) ( ،)1وكأف تسورة الشرح تكملة
لسورة الضحى.
ٕ-الانذتسب ُب عوضوع السورتُت:
عن حيث:
 اتصذؿ ادلوضوع :فنجد تسورة الشرح تاصل بسورة الضحى ُب ادلوضوع وىو :تعداد نعم اهللتعذىل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو-وكأف تسورة الشرح تكملة لسورة الضحى وعذ ورد فيهذ
عفصبل جذء دلذ أٚتل ُب تسورة الشرح.
 تنذتسب اجلمل :فاانذتسب اجلمل :أمل نشرح ،والضحى ،ففي الضحى :ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﱠ الضحى ،ٙ :إىل آخر السورة ،وُب تسورة الشرح قولو تعذىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ
الشرحٔ :
ربط هنذية كل تسورة بةداية األخرى :فًتتةط هنذية تسورة الضحى عع بداية تسورة الشرح(وكذلك هنذية تسورة الضحى ﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ الضحى ،ٔٔ:عع بداية تسورة
الشرح ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ الشرح ،ٔ :فذنشراح الصدر ،ووضع الوزر ورفع الذكر عن أعظم
()1
النعم).
()1
فموضوع السورتُت الرئيسي ىو( :تعداد النعم ويلب الشكر عليهذ).
وعن تأعل ُب تسورة الشرح جيدىذ أجذبت وفصلت عمذ جذء رلمبل ُب تسورة الضحى ،عع
االرتةذط وشدة اإلحكذـ بُت السورتُت الكردياُت.

(=ٔ) ادلراغي " تفسَت ادلراغي " (ٖٓ )ٜٕٔ /باصرؼ يسَت.
(ٕ) السخذوي "ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء " ص ٖٗ.
(ٖ) عصطفى عسلم "عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي "ص ٖ.ٛ
(ٗ) ادلراغي " تفسَت ادلراغي "(ٖٓ.)ٔٛٛ /
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املبحث األول :الوحدة املوضوعية بني السورتني يف تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات
اهلل ومالئكته عليه -قبل الرسالة.
يُذكر اهلل تعذىل نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بنعمو عليو ،وعذ كذف عن شأنو تعذىل ععو-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عنذ بداية الطريق ُب أتسلوب ياصف بذلود والرٛتة على نةيو – صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو – وقد أحذيو اهلل تعذىل بعنذياو ورعذياو.
املطلب األول :تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -قبل الرسالة
يف سورة الضحى.

ﭐ ُب قولو تعذىل:
ﱠ الضحىٛ - ٙ :
المعلم األول :اإليواء في اليتم.
قذؿ تعذىل :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ (الضحىٙ:
صلة اآليذت ٔتذ قةلهذ( :تعديد دلذ أفذض-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن أوؿ عرة إىل وقت
النزوؿ عن النعم ليساشهد بذخلذص ادلوجود على ادلًتقب ادلوعود فيزداد قلةو الشريف وصدره
()5
الرحيب ،يمأنينة وتسرورا وانشراحذ وحةورا).
()1
 ﲐ( :اذلمزة إلنكذر النفي وتقرير ادلنفي على أكمل وجو ،وادلعٌت :قد وجدؾ)
 ﲑ ﲒ ﲓ ( عن وجد اليت ٔتعٌت العلم.
وادلعٌت( :أمل تكن يايمذ فآوى وىو على ععنيُت:
ٔ-إعذ عن آواه
()1
ٕ-وإعذ عن أوى لو إذا رٛتو)
وىذه اآلية تلؤكد نعمة اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بإيوائو لو عن اليام عن
أوؿ الطريق ُب قولو :ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ الضحى ،ٖ :وتفيد أيضذ االتسامرار ُب الرعذية
والعنذية.
اليايم ورعذية اجلد ٍب العم:
ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ .ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

(ٔ) األلوتسي " روح ادلعذٍل " (٘ٔ.)ٖٛٓ /
(ٕ) األلوتسي " روح ادلعذٍل "(٘ٔ)ٖٛٓ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ )ٚٙٛ /بذخاصذر.
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ولد النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ٔ-تكة يايم األب( ،والنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو
يوعئذ ٛتل ،على الصحيح) (.)5(وتوُب والده -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذدلدينة عند أخوالو بٍت عدي بن النجذر عندعذ أرتسلو
والده عةد ادلطلب ليشًتي عنهذ ٘ترا) (.)1
(وعندعذ بلغ النيب عن العمر تست تسنوات توفيت والدتو آعنة بنت وىب بذألبواء) (( ،)1وىي
()1
راجعة بو عن ادلدينة إىل عكة عن زيذرة أخواؿ أبيو بٍت عدي بن النجذر)
(وٛتلاو عوالتو وحذضناو أـ أدين إىل جده عةد ادلطلب ٔتكة ،إىل أف توُب وللنيب -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو – لو ٙتذف تسنوات ،)1( ).فأوصى بو جده قةل عوتو إىل عمو أيب يذلب ،وكذف حيةو
ويقربو عنو ،وظل حيويو بعنذياو إىل أف توُب قةل اذلجرة بثبلث تسنُت.
حكمة يام النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
 أال يكوف للمةطلُت تسةيل إىل إدخذؿ الريةة ُب القلوب؛ بأف زلمدا-صلوات اهلل وعبلئكاوعليو-إمنذ اتساقى دعوتو ورتسذلاو عنذ صةذه بإرشذد وتوجيو عن أبيو وجده.
 أف ياواله اهلل تعذىل برعذياو وحفظو وادلداوعة على ىذه الرعذية والعنذية ُب كربه .وادلعٌت:(حُت كنت صةيذ ضعيفذ عذ تركنذؾ بل ربينذؾ ورقينذؾ إىل حيث صرت أتظن أنذ بعد ىذه احلذلة
()6
هنجرؾ ونًتكك)
 أف ُب يامو أتسوة لؤلياذـ ُب الاعذعل ععهم ،واحلنو عليهم ،وأال يكوف اليام عقةة ُب وجواليايم فياكل عليهذ عن بلوغ أعلى ادلراتب.
 ُب اخايذر اليام لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يعرؼ قدر الياذعى ،ويقوـ ْتقهموصبلح أعرىم.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الذىيب " تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ "(ٔ)٘ٓ /
عهدي رزؽ "السَتة النةوية ُب ضوء ادلصذدر األصلية "صٓٔٔ.
وىي قرية بينهذ وبُت اجلحفة عذ يلي ادلدينة ثبلثة وعشروف عيبليذقوت الةغدادي "ععجم الةلداف " (ٔ/
.)ٜٚ
عةد ادللك بن ىشذـ "السَتة النةوية البن ىشذـ "(ٔ .)ٔٙٛ /بذخاصذر وتصرؼ.
الذىيب " تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ " (ٔ.)٘ٔ،٘ٓ /

( )ٙالرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ )ٜٔٙ /بذخاصذر.
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 أف ُب اليام والفقر اناقذص ُب قدر النذس وعكذناهم عذدة( ،فلمذ صذر زلمد -صلوات اهللوعبلئكاو عليو -نةيذ ورتسوال ،وأكرـ اخللق ،عع ىذين الوصفُت ،كذف ذلك قلةذ للعذدة ،فكذف عن
()5
جنس ادلعجزات)
المعلم الثاني :الهداية من الضالل.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ الضحىٚ :
()1
(عطف على عذ يقاضيو اإلنكذر السذبق ،أو على ادلضذرع ادلنفي بلم داخل ُب حكمو).
وضل ُب ععنذىذ اللغوي يعٍت( :ضل الشيء وأضلو ،أي أضذعو وأىلكو .يقذؿ أُ ِض ًل ادليت ،إذا
()1
ُدفن)
وُب ادلفردات( :الضبلؿ :العدوؿ عن الطريق ادلساقيم ،ويضذده اذلداية ،)1( ).وىذا ادلعٌت
احلقيقي للضبلؿ؛ زلذؿ على األنةيذء ٚتيعذ ألهنم؛ (ععصوعوف قةل النةوة عن اجلهل بذهلل تعذىل
()1
وصفذتو والاشكيك ُب أي شيء عن ذلك)
وواقع حذؿ النيب – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يشهد ٔتخذلفاو حقيقة الضبلؿ ،ويشهد على
ذلك قوعو أنفسهم.
قذؿ القذضي عيذض( :إف قريشذ قد رعت نةينذ-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بكل عذ افًتتو..
وعَت كفذر األعم أنةيذءىذ بكل عذ أعكنهذ ،واخالقاو شلذ نص اهلل تعذىل عليو .أو نقلو إلينذ الرواة ..ومل
صلد ُب شيء عن ذلك تعيَتا لواحد عنهم برفضو آذلاو ،وتقريعو بذعو بًتؾ عذ كذف قد جذععهم عليو.
ولو كذف ىذا ..لكذنوا بذلك عةذدرين وباَلونِو ُب ععةوده زلاجُت ..ولكذف توبيخهم لو بنهيهم عمذ
كذف يعةد قةل أفظع وأقطع ُب احلجة عن توبيخو بنهيهم عن تركهم آذلاهم ،وعذ كذف يعةد آبذؤىم
عن قةل.
ففي إيةذقهم على اإلعراض عنو دليل على أهنم مل جيدوا تسةيبل إليو ..إذ لو كذف لنقل وعذ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الزحيلي " الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج " (ٖٓ )ٕٜٛ /ػ
األلوتسي " روح ادلعذٍل " ( ٘ٔ.)ٖٛٔ /
اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة ضلل ( ٘.)ٔٚٗٛ /
الراغب " ادلفردات ُب غريب القرآف " بذب ضل ص .ٜ٘ٓ

(٘) القذضي عيذض " الشفذ ْتقوؽ ادلصطفى " (ٕ.)ٕ٘ٚ/
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تسكاوا عنو).
ولقد حذجهم القرآف الكرَل ُب ذلك فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱼ ﱾ ﱿﱠ يونسٔٙ :
ﱽ
ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻ
وقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﭐﱠ ادللؤعنوفْ ،ٜٙ :تذلو ععهم ونشأتو
بينهم ،وعن أعوره الواضحة واليت ال ٗتفى عليهم.
ولناةُت ادلراد بذلضبلؿ ُب اآلية عن خبلؿ أقواؿ ادلفسرين.
قذؿ اإلعذـ الطربي رواية عن السدي (:كذف على أعر قوعو أربعُت عذعذ) (.)1
(فإف أراد أنو كذف على دينهم وكفرىم ،فمعذذ اهلل؛ فذألنةيذء ععصوعوف قةل النةوة وبعدىذ عن
()1
الكةذئر والصغذئر الشذئنة ،فمذ بذؿ الكفر واجلهل بذلصذنع).
قذؿ اإلعذـ النسفي :ﲕ ﲖ أي (غَت عذمل وال واقف على ععذمل النةوة وأحكذـ
الشريعة وعذ يريقة السمع .ﲗ فعرفك القرآف والشرائع.
وقيل ضل ُب يريق الشذـ حُت خرج بو أبو يذلب فرده إىل القذفلة .وال جيوز أف يفهم بو
عدوؿ عن حق ،أو وقوع ُب غي ،فقد كذف -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن أوؿ حذلو إىل نزوؿ
()1
الوحي عليو ععصوعذ عن عةذدة األوثذف وقذذورات أىل الفسق والعصيذف).
وقذؿ أبو حيذف :ﲕ ﲖ( ال ديكن ٛتلو على الضبلؿ الذي يقذبلو اذلدى ،ألف
األنةيذء ععصوعوف عن ذلك.
قذؿ ابن عةذس :ىو ضبللو وىو ُب صغره ُب شعذب عكة ادلكرعةٍ ،ب رده اهلل تعذىل إىل جده.
وقيل :ضبللو عن عرضعاو حليمة-رضي اهلل عنهذ.
وقيل :ضل ُب يريق الشذـ حُت خرج بو عمو أبو يذلب.
ولةعض ادلفسرين أقواؿ فيهذ بعض عذ ال جيوز نسةاو إىل األنةيذء .ولقد رأيت ُب النوـ أٍل أفكر
ُب ىذه اجلملة فأقوؿ على الفور:
ووجدؾ ،أي وجد رىطك ،ضذال ،فهداه بكٍ .ب أقوؿ :على حذؼ عضذؼ ،ضلو :ﲊ
)ٔ( القذضي عيذض " الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى " (ٕ.)ٕ٘ٛ /
(ٕ) الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف "(ٕٗ.)ٗٛٛ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل "(ٗ.)ٚٙٛ /
(ٗ) النسفي " عدارؾ الانزيل وحقذئق الاأويل " (ٖ)ٙ٘ٗ،ٙ٘٘/
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ﲋ يوتسف .)5( ٕٛ :على تقدير حذؼ عضذؼ أي وأتسأؿ أىل القرية.
فنرى أف ادلفسرين ٚتيعهم قد اتفقوا على اتساةعذد ععٌت الضبلؿ الذي ضده اذلداية على النيب-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-واخالفوا ُب ضبللو ٔتعٌت الايو ىل كذف ُب صغره ،أـ ُب شةذبو.
وقد فصل الشيخ الشنقيطي ُب ادلراد بذلضبلؿ عذعة وقذؿ كبلعذ نفيسذ( :لفظ الضبلؿ يطلق
ُب القرآف ،وُب اللغة العربية ثبلثة إيبلقذت:
اإليبلؽ األوؿ :يطلق الضبلؿ عرادا بو الذىذب عن حقيقة الشيء ،فاقوؿ العرب ُب كل عن
ذىب عن علم حقيقة شيء ضل عنو ،وىذا الضبلؿ ذىذب عن علم شيء عذ ،وليس عن الضبلؿ
ُب الدين.
وعنو على الاحقيق  :ﲕ ﲖ ﲗ  ،أي :ذاىةذ عمذ علمك عن العلوـ اليت ال تدرؾ
إال بذلوحي.
وعن ىذا ادلعٌت قولو تعذىل :ﭐﱡ ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ يوٕ٘ :
فقولو  :ﱈ ﱉ ﱊ  ،أي :ال يذىب عنو علم شيء كذئنذ.
واإليبلؽ الثذٍل :وىو ادلشهور ُب اللغة ،وُب القرآف :ىو إيبلؽ الضبلؿ على الذىذب عن
يريق اإلديذف إىل الكفر ،وعن يريق احلق إىل الةذيل ،وعن يريق اجلنة إىل النذر ،وعنو قولو تعذىل:
ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ الفذٖتةٚ :
واإليبلؽ الثذلث :ىو إيبلؽ الضبلؿ على الغيةوبة واالضمحبلؿ ،تقوؿ العرب :ضل الشيء
إذا غذب واضمحل ،وعنو قوذلم :ضل السمن ُب الطعذـ ،إذا غذب فيو واضمحل) (.)1
وايبلقذت الشيخ ال شنقيطي جيمع عذ ذكره ادلفسروف عن أقواؿ ُب تفسَت اآلية عن حيث
اإليبلؽ األوؿ – وىو الصحيح حسب علمي-والثذلث ٔتذ ذىب فيو بعضهم عن أقواؿ.
وااليبلؽ األوؿ ىو الذي ٘تيل إليو النفس؛ ألنو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-كذف ضذال عن
ععرفة القرآف وتفذصيل اإلديذف ،فهداه اهلل تعذىل إليهم ،وىدى بو خلق كثَت عن النذس.
وىذا عن أعظم أنواع العطذء ،ألف كل النذس ضذؿ إال عن ىداه اهلل ،فمذ ظنك ٔتن أخذه اهلل
تعذىل عن الضبلؿ فهداه؛ ليكوف أعظم ىذد للنذس ٚتيعذ.

(ٔ) أبو حيذف " الةحر احمليط ُب الافسَت " (ٓٔ.)ٜٗٚ/
(ٕ) الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف " ( )ٜٔ،ٜٓ /ٙػ
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المعلم الثالث :االغناء من الفقر.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡ ﭐ ﲙ ﲚ ﲛﱠ الضحىٛ :
(والعيلة والعذلة :الفذقة ،يقذؿ :عذؿ يعيل عيلة وعيوال ،إذا افاقر ،)5( ).و(عذئبل :فقَتا.
()1
والعذئل :الفقَت كذف لو عيذؿ ،أو مل يكن .يقذؿ :عذؿ الرجل ،إذا افاقر .وأعذؿ :إذا كثر عيذلو).
وقد اخالف ادلفسروف ُب ادلراد بذلغٌت ُب قولو :فأغٌت. 
()1
الرأي األوؿ :ادلراد بو الغٌت على حقيقاو :أي؛ (فقَتا فأغنذؾ ٔتذؿ خدجية ٍب بذلغنذئم).
والرأي الثذٍل :أف ادلراد بذلغٌت ىو :القنذعة والرضذ ،أي( :فرضذؾ ٔتذ أعطذؾ عن الرزؽ ذىب
()1
إىل غٌت النفس ،)1( ).وقذؿ اجلزائري (:فأغنذه اهلل تعذىل بغٌت القنذعة فلم ديد يده ألحد قط).
()6
وقذؿ الفراء( :ومل يكن الغٍت عن كثرة ادلذؿ؛ ولكن اهلل تعذىل رضذه ٔتذ أتذه).
وىذه ىي حقيقة الغٌت اليت أخرب عنهذ ادلصطفى -صلى اهلل عليو وتسلم -فيمذ رواه أبو ىريرة
رضي اهلل عنو-قذؿ :قذؿ رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :ليس الغٌت عن كثرة العرض،()1
ولكن الغٌت غٌت النفس).
وقد تواترت األخةذر بأف النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -كذف يعيش على الكفذؼ:
ُب ادلأكل.
فقد أخربت السيدة عذئشة-رضي اهلل عنهذ-أهنم كذنوا يعيشوف على األتسودين ،وال يوقد ُب
بيوهتم نذرا حىت ثبلث أىلة.
فعن عروة عن عذئشة -رضي اهلل عنهذ-قذلت لعروة( :ابن أخيت ،إف كنذ لننظر إىل اذلبلؿ
ثبلثة أىلة ُب شهرين ،وعذ أوقدت ُب أبيذت رتسوؿ اهلل  نذر فقلت :وعذ كذف يعيشكم؟ قذلت:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة عيل (٘.)ٜٔٚٚ /
ابن قايةة " غريب القرآف " ص .ٜٗ٘
الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٙ /ٛ
ابن َزَعنُِت "تفسَت القرآف العزيز " (٘.)ٕٔٗ /
اجلزائري "أيسر الافذتسَت لكبلـ العلي الكةَت "(٘.)٘ٛٙ /
الفراء "ععذٍل القراف " (ٖ.)ٕٚٗ /
الةخذري ُب صحيحو  ،كاذب الرقذؽ ،بذب الغٌت غٌت النفس ( )ٜ٘/ٛرقم ح  .ٙٗٗٙوعسلم ُب
صحيحو ،كاذب الزكذة- ٗٓ -بذب ليس الغٌت عن كثرة العرض )ٕٚٙ/ٕ(-رقم ح ٔ٘ٓٔ
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األتسوداف؛ الامر وادلذء ،إال أنو قد كذف لرتسوؿ اهلل  جَتاف عن األنصذر ،فكذف ذلم عنذئح (،)5
وكذنوا دينحوف رتسوؿ اهلل  عن أبيذهتم فيسقينذ) (.)1
وُب ادللةس:
كذف -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يلةس عذ تيسر لو عن اللةذس فكذف عن (ىديو ُب اللةذس
أف يلةس عذ تيسر عن اللةذس عن الصوؼ تذرة والقطن تذرة والكاذف تذرة.
وكذف غذلب عذ يلةس ىو وأصحذبو-رضي اهلل عنهم-عذ نسج عن القطن ،ورٔتذ لةسوا عذ نسج
عن الصوؼ والكاذف) ( ،)1وىذا عن لطف عشرتو وحسن خلقو.
فعن عذئشة-رضي اهلل عنهذ-قذلت( :توُب النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ودرعو عرىونة
عند يهودي بثبلثُت صذعذ عن شعَت) (.)1
(فهذه ثبلث عنن هلل تعذىل عنًهذ على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وذ ّكره هبذ ،اعانذف
()1
الاكرَل والاعظيم وليس اعانذف الاحقَت واإلزراء).
احلكمة عن ذكر تلك النعم:
ترجع إىل عدة أتسةذب عنهذ:
ٔ-ليوقن أف اهلل تعذىل ععو حيويو بنعمو وعطذيذه ،وأنو عذ تركو ولن يًتكو.
ٕ-ليخزي الكذفرين ودينعهم عن فرحاهم ُب فًتة انقطذع الوحي عن النيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -بوصلو لنةيو عرة أخرى ،وباعداد ىذه النعم عليو.
ٖ-يعدد اهلل تسةحذنو وتعذىل نعمو ادلذضية على نةيو – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ليسادؿ
(ٔ) ٚتع عنيحة وىي :نذقة أو شذة تعطيهذ غَتؾ ليحالةهذ ٍب يردىذ عليك وقد تكوف ادلنيحة عطية ،العيٍت "
عمدة القذري شرح صحيح الةخذري " (ٖٔ)ٕٔٚ/
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الةخذري ُب صحيحو -كاذب الرقذؽ-بذب :كيف كذف عيش النيب -صلى اهلل عليو وتسلم -وأصحذبو،
وٗتليهم عن الدنيذ – ( )ٜٚ /ٛح رقم .ٜٙٗ٘ :وعسلم ُب صحيحو -كاذب الزىد والرقذئق-
(ٗ )ٕٕٖٛ/ح رقم.ٕٜٕٚ:
ابن القيم " زاد ادلعذد ُب ىدي خَت العةذد " (ٔ )ٖٔٛ ،ٖٔٚ /بذخاصذر يسَت.
الةخذري ُب صحيحو– كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ قيل ُب درع النيب -صلى اهلل عليو وتسلم-والقميص ُب
ُب احلرب– (ٗ )ٗٔ /ح رقم.ٕٜٔٙ :
رللة اجلذععة اإلتسبلعية بذدلدينة ادلنورة – العدد -٘ٛبعنواف :رتسذئل مل ٖتملهذ الربيد-للشيخ عةد الرؤوؼ
اللةدي-بكلية الشريعة بذجلذععة اإلتسبلعية-ص.ٕ٘ٚ
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هبذ على نعمو القذدعة.
(فعدد عليو نعمو وأيذديو ،وأنو مل خيلو عنهذ عن أوؿ تربية واباداء نشئو ،ترشيحذ دلذ أراد بو،
ليقيس ادلًتقب عن فضل اهلل تعذىل على عذ تسلف عنو؛ لئبل ياوقع عنو إال احلسٌت وزيذدة اخلَت
والكراعة ،وال يضيق صدره وال يقل صربه) (.)5
وال شك أف النعم اليت أنعم اهلل تعذىل هبذ على نةيو -صلوات اهلل وتسبلعو عليو -عن أعظم
أنواع العنذية اإلذلية بذلرتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عنذ نشأتو.
املطلب الثاني :تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
في سورة الشرح.
يعدد اهلل تعذىل آالءه ونعمذءه على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-فةعد أف خامت تسورة
الضحى بذألعر لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلاحديث بذلنعمةً ،بُت اهلل تعذىل ُب ىذه السورة
أف عن النعم؛ شرح الصدر ،ووضع الوزر ،ورفع الذكر.
ويامثل ُب قولو تعذىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ الشرحٗ-ٔ :
المعلم األول :شرح الصدر .قذؿ تعذىل  :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ .
واتكلم عن ادلقصود بشرح الصدر ادلراد بو ُب ىذه اآلية؛ ىو الشرح احلقيقي ُب يفولة النيب-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وال عذنع عن أف يكوف ادلراد عن اآلية أيضذ :شرح صدره الشريف ُب
كربه بعد تلقي الرتسذلة.
وقد ثةت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-شرح صدره عرة أخرى ليلة اإلتسراء وادلعراج.
وقد صذحب ىذا الشرح احلقيقي الشرح ادلعنوي عن فاح صدره وبشذرتو لاحمل أعةذء الرتسذلة.
والشرح لغة عن( :شرح :الشرح والاشريح :قطع اللحم عن العضو قطعذ ،وقيل :قطع اللحم
على العظم قطعذ ،وشرح الشيء يشرحو شرحذ ،وشرحو :فاحو وبينو وكشفو .وشرح اهلل صدره لقةوؿ
اخلَت يشرحو شرحذ فذنشرح :وتسعو لقةوؿ احلق فذتسع ،)1( ).فيشمل الاعريف اللغوي :الشرح
احلقيقي وادلعنوي.
قذؿ الراغب( :وأصل الشرح :بسط اللحم وضلوه يقذؿ :شرحت اللحم ،وشرحاو ،وعنو شرح
(ٔ) الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ.)ٚٙٚ /
(ٕ) ابن عنظور "لسذف العرب" فصل الشُت (ٕ.)ٜٗٚ /
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الصدر ،وىو بسطو بنور إذلي ،وتسكيناو عن جهة اهلل ،وروحة عنو) ( .)5وقد اتفق الراغب ُب تعريفو
للشرح عع الشرح ُب اللغة ،ويشمل أيضذ الشرح احلقيقي والشرح ادلعنوي .وقد شذع اتساعمذؿ كلمة
()1
شرح ُب السرور والسعذدة فيقذؿ( :شرح قلةو بكذا أي :تسره)
آراء ادلفسروف ُب ادلراد بذلشرح:
وقد اخالف ادلفسروف ُب ععٌت الشرح على ثبلثة آراء:
األوؿ :شرح ععنوي :كمذ قذؿ اإلعذـ الطربي ُب ععٌت الشرح( :اذلدى واإلديذف بذهلل ،وععرفة
()1
احلق).
وذىب إىل ىذا الرأي ابن عطية ،وذكر أنو قوؿ اجلمهور وىو( :أف شرح الصدر ادلذكور ىو
()1
تنويره بذحلكمة وتوتسيعو لالقي عذ يوحى إليو).
()1
وُب الةخذري عن ابن عةذس( :شرح اهلل صدره لئلتسبلـ).
ويامثل الشرح ادلعنوي ُب( :اإلنعذـ عليو بكل عذ تطمح إليو نفسو الزكية عن الكمذالت
وإعبلعو برضى اهلل تعذىل عنو وبشذرتو-صلوات اهلل وتسبلعو عليؤ-تذ تسيحصل للدين الذي جذء بو
()6
عن النصر).
الثذٍل :شرح حسي :وىو عذ كذف عن شق صدره الشريف ُب يفولاو حقيقة.
حذدثة شق الصدر:
وقعت للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -وىو ُب بذدية بٍت تسعد .فعن أنس-رضي اهلل عنو
أف رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ( -أتذه جربيل وىو يلعب عع الغلمذف ،فأخذهفصرعو ،فشق عن قلةو ،فذتساخرج عنو علقة فقذؿ :ىذا حظ الشيطذف عنكٍ ،ب غسلو ُب يست

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الراغب " ادلفردات " بذب شرح-ص ٕٔٙ
األلوتسي " روح ادلعذٍل ُب تفسَت القرآف العظيم والسةع ادلثذٍل " (٘ٔ )ٖٛ٘ /ػ
الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ .)ٜٖٗ /وابن عثيمُت ُب تفسَته " تفسَت جزء عم " ص
ٕٔٗ ،والزجذج ُب "ععذٍل القرآف "(٘.)ٖٗٔ /
ا بن عطية "احملرر الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز " (٘ )ٜٗٙ /ػ
الةخذري ُب صحيحو "كاذب تفسَت القرآف " بذب {عذ ودعك ربك وعذ قلى} [الضحى.)ٕٔٚ/ٙ(-ٖ:

( )ٙالطذىر ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ)ٗٓٛ /
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عن ذىب ٔتذء زعزـٍ ،ب ألعو ٍب أعذده ُب عكذنو ،وجذء الغلمذف يسعوف إىل أعو  -يعٍت ظئره (- )5
فقذلوا :إف زلمدا قد قال ،فذتساقةلوه وىو عناقع اللوف ،قذؿ أنس :وقد كنت أرى أثر ذلك ادلخيط
ُب صدره)(.)1
وقد ذكر الذىيب (أف جربيل شرح صدره عرتُتُ :ب صغره ،ووقت اإلتسراء بو) (.)1
والعجب أف صلد عن ينكر حذدثة شق صدره الشريف عن بعض ادلساشرقُت عثل عوير (،)1
الذي أنكر حذدثة شق الصدر وعرب عنهذ بأهنذ( :عةذرة عن نوبة عصةية) ( ،)1بل واألعجب أف صلد
()6
صلد عن تأثر هبم عن ادلسلمُت وتسذروا على خطذىم ،عثل الكذتب :زلمد حسُت ىيكل ُب كاذبو
(ٔ )6تذ خيذلف ادلشهور ،ويافق عع أقواؿ ادلساشرقُت.
عع أف (قصة شق الصدر ال ٗتذلف العقل عن جهة كوهنذ ٘تت دوف إراقة دـ ،والاأعت دوف
آالت يةية ،فإف العلم احلديث يلؤيد ذلك ويصدقو) (.)1
وعذ جيب على ادلسلم ٕتذه حذدثة شق الصدر:
 أف يقف أعذـ القدرة اإلذلية عصدقذ؛ ألهنذ فوؽ إدراؾ العقل. ال يُصرؼ الكبلـ على غَت حقيقاو إذا ثةات صحة الرواية.قذؿ ابن حجر( :إف ٚتيع عذ ورد ُب شق صدره ،واتساخراج القلب ،وغَت ذلك عن األعور
اخلذرقة للعذدة شلذ جيب الاسليم لو دوف الاعرض لصرفو عن حقيقاو؛ لصبلحية القدرة فبل يساحيل
شيء عن ذلك) (.)8
(ٔ) والظئر :ادلرضعة غَت ولدىذ ،ابن عنظور ُب لسذف العرب – فصل الظذء ادلعجمة.)٘ٔ٘/ٗ(-
(ٕ) أخرجو عسلم ُب صحيحو-كاذب اإلديذف -بذب اإلتسراء برتسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وتسلم -إىل السمذوات
وفرض الصلوات – (ٔ )ٔٗٚ /ح رقم ٕ.ٔٙ
(ٖ) الذىيب "تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ " (ٔ.)ٜٗ /
(ٗ) ىو ادلساشرؽ وليم عوير ٖٕٖٔ – Sir William Muir :ىػ =  ٜٔٓ٘- ٜٔٛٔـ)
عساشرؽ بريطذٍل .إتسكالندي األصل ،أعضى حيذتو ُب خدعة احلكوعة الربيطذنية ،قذـ بعمل دراتسذت حوؿ
حيذة النيب زلمد واخلبلفة اإلتسبلعية ادلةكرة .وتوىل إدارة جذععة إد نربة .الزركلي ُب كاذبو األعبلـ ()ٕٔٗ/ٛ
(٘) انظر كاذب Life of Mohammed from the original sources ,1\P 176
( )ٙزلمد حسُت ىيكل " حيذة زلمد " ص ٕٔٔ.
( )ٚالشربيٍت "رد شةهذت حوؿ عصمة النيب صلى اهلل عليو وتسلم ُب ضوء السنة النةوية الشريفة" ص ٔ.ٕٜ
( )ٛابن حجر-فاح الةذري بشرح صحيح الةخذري )ٕ٘ /ٔ٘(-ح رقم .ٖٛٛٚ
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احلكمة عن شق صدره الشريف:
ٔ -أف حذدثة شق صدره الشريف كذنت إلزالة حظ الشيطذف عنو بداللة الرواية.
ٕ-الاهيئة للعصمة واإلعداد لاحمل الرتسذلة عنذ يفولاو؛ ليكوف أقرب إىل إديذف النذس بو.
يقوؿ الةويي( :إهنذ عملية تطهَت ععنوي لكنهذ اٗتذت ىذا الشكل ادلذدي احلسي ليكوف فيو
ذلك اإلعبلف اإلذلي بُت أبصذر النذس وأمسذعهم) (.)1
ٖٖ-تصُت وحفظ اهلل تعذىل لنةيو زلمد-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن نزغ الشيذيُت.
ٗ-زيذدة اليقُت؛ فمع أف اهلل تعذىل قذدرا على أف ديلئ قلةو الشريف إديذنًذ وحكمة بغَت شق،
وإمنذ كذنت حذدثة شق الصدر الشريف ألجل( :الزيذدة ُب قوة اليقُت؛ ألنو-صلوات اهلل وعبلئكاو
عليو-أعطى برؤية شق بطنو ،وعدـ تأثره بذلك ،عذ أعن ععو عن ٚتيع ادلخذوؼ ،فكمل لو-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو-بذلك عذ أريد عنو عن قوة اإلديذف بذهلل عز وجل وعدـ اخلوؼ شلذ تسواه ،فلذلك
كذف -صلوات اهلل وتسبلعو عليو -أشجع النذس ،وأعبلىم حذالً وعقذالً) (ٖ).
الثذلث :اجلمع بُت احلسي وادلعنوي :فذهلل تعذىل (شرحو حقيقة حسية؛ حُت كذف عند ظئره(،)1
ظئره( ،)1وحُت أتسري بو ،وشرحو ععٌت؛ حُت ٚتع لو الاوحيد ُب صدره والقرآف ،وعلمو عذ مل يكن
يعلم ،وشرحو حُت خلق لو القةوؿ لكل عذ ألقى إليو والعمل بو ،وذلك ىو ٘تذـ الشرح) (.)1
واألوىل العموـ ذلذا ادلعٌت واجلمع بُت الشرح احلقيقي وادلعنوي.
واآلية ٖتامل ادلعنيُت؛ فذلشرح احلسي نشأ عنو والزعو شرح ععنوي.
دؿ على ععجزة كربى حدثت؛ لادؿ على حدث
والشرح تسواء كذف حسيذ أو ععنويذ فقد ً
عظيم وىو هتيئة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لاحمل عذ أُعد لو.
وال عنذفذة بُت أقواؿ ادلفسرين فكلهذ يكمل بعضهذ بعضذ .فذهلل تعذىل شرح صدر نةيو-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو-حقيقة وععٌت؛ ليجمع بُت ادلذديذت والروحذنيذت.
ص الصدر دوف غَته عن األعضذء.
و ُخ ّ
()5

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تسةق ٗترجيو-ص ٘.ٔٛ
الةويي " فقو السَتة النةوية "صٕ٘.
رد شةهذت حوؿ عصمة النيب -صلى اهلل عليو وتسلمُ-ب ضوء السنة النةوية الشريفة-صٔٔٔ.
عرضعاو .ابن عنظور-لسذف العرب – فصل الظذء ادلعجمة.)٘ٔ٘/ٗ(-

(٘) ابن العريب-أحكذـ القرآف.)ٕٗٔ /ٗ(-
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عرب بذلصدر وادلراد بو القلب ،والقلب ىو ادلهيمن وادلسيطر على كل األعضذء ،فةصبلحو
تصلح كل األعضذء ،وبفسذده تفسد كل األعضذء .فعن عذعر( )5قذؿ :مسعت النعمذف بن بشَت -
رضي اهلل عنهمذ-قذؿ :قذؿ رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو...( :أال وإف ُب اجلسد عضغة:
إذا صلحت صلح اجلسد كلو ،وإذا فسدت فسد اجلسد كلو ،أال وىي القلب) (.)1
فنص تعذىل على ذلك ُب قولو تعذىل :ﭐﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
وىو :عوين الوتسوتسة ً
ﲄﱠ النذس٘ :
وقد أخربنذ اهلل تعذىل بأف؛ الشيطذف اخلنذس ياخذ الصدر زلبل للوتسوتسة لياسلط عن خبللو
على بقية أعضذء اجلسد ،وبذخلبلص عن ىذا العدو ؤتجرد تطهَت ادلكذف عنو ينشرح الصدر.
ﱉ
ﱈ
وشرح الصدر عن أعظم النعم قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱕﱗﱘﱙ
ﱖ
ﱊﱋ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ األنعذـٕٔ٘ :
وقد كذف عن دعذء األنةيذء-عليهم الصبلة والسبلـ ،قذؿ تعذىل حكذية عن عوتسى :ﱡﭐ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ يوٕ٘ :
المعلم الثاني :رفع الثقل.
قذؿ تعذىل:ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﱁ ﱂ ﱃﱠ الشرحٖ-ٕ :
(وضع :الواو والضذد والعُت :أصل يدؿ على اخلفض للشيء وحطو) (.)1
وادلراد بو ُب اآلية :حططنذ عنك.
()1
و(الوزر :ادللجأ ،وأصل الوزر اجلةل ادلنيع ،وكل ععقل وزر)  ،و(الوزر :ادللجأ .وأصل الوزر
اجلةل .والوزر :اإلٍب ،والثقل ،والكذرة ( ،)1والسبلح) (.)5
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

عذعر ُب رواية الةخذري مسع عن النعمذف بن بشَت ،وُب رواية عسلم الذي مسع احلديث عن النعمذف بن بشَت
ىو اإلعذـ الشعيب.
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب -بذب فضل عن اتساربأ لدينو )ٕٓ/ٔ(-ح رقم ،ٕ٘ :وعسلم ُب
صحيحو-كاذب -بذب أخذ احلبلؿ وترؾ الشةهذت )ٕٜٔٔ/ٖ(-ح رقم.ٜٜٔ٘ :
ابن فذرس " ععجم عقذييس اللغة " بذب الواو والضذد وعذ يثلثهمذ.)ٔٔٚ /ٙ(-
ابن عنظور "لسذف العرب " فصل الواو.)ٕٕٛ/٘(-

(٘) والكذرة :عذ حيمل على الظهر عن الثيذب ،اجلوىري ُب الصحذح-عذدة كور.)ٛٔٓ/ٕ(-
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فنرى أف فذلوزر جيمع ادلعٌت اللغوي ُب ععنيُت:
األوؿ :االٍب.
الثذٍل :الثقل ،والذي يشامل على :ادللجأ ،والكذرة ،والسبلح.
وعنو :قولو تعذىل :ﱡﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ زلمدٔ ،ٗ :تعٌت( :ثقلهذ عن تسبلح وضلوه) (.)1
وعنو( :ادللجأ ُب قولو تعذىل :ﱡﲭ ﲮ ﲯﱠ القيذعة ،ٔٔ :وعنو ُمسي وزير ادللك ألنو يلجأ إليو
ُب األعور) (.)1
فإف كذف ادلراد بذلوزر الثقل ( )1فيكوف ادلعٌت :أنو ُب بداية نزوؿ الوحي على النيب -صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو – كذف النيب ُجيهد عن الوحي ،فكذف عن الضروري عن فًتة انقطذع للوحي لاخف
عشقة الوحي عن النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -حىت اشاذؽ لو النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو
عليو-وىدأ عذ كذف يعذنيو عن ثقل الاحمل عن الوحي .فزاؿ ثقل االلاقذء ،وبقيت حبلوة اللقذء.
فذلوزر ىو :احلمل الثقيل الذي كذف ياحملو النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عند نزوؿ
الوحي .فهو يشمل أثقذؿ النةوة ٚتيعهذ ٔتذ فيهذ بداية نزوؿ الوحي.
وقد فسر اإلعذـ ادلذوردي بأف الوزر ىو الثقل ُب أحد قوليو بقولو( :وُب أصل الوزر وجهذف:
أحدمهذ :أصلو الثقل ،عن قولو" :ﱡﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃﱠ "أي :وحططنذ
()1
عنك ثقلك)  .عن أعةذء الاةليغ والاةُت حىت جعلو عليك ُب تسهولة ولُت .وذلذا قذؿ تعذىل :ﱡﱉ
ﱊ ﱋ ﱌﱠ]الشرح[٘ :
(وإتسنذد أنقض إىل الوزر رلذز عقلي ،وتعدى إىل الظهر تةع لاشةيو ادلشقة بذحلمل) (.)6
وإف كذف ادلراد بذلوزر اإلٍب ( )1فيكوف ادلراد بو :صغذئر الذنوب دوف الكةذئر ،وتكوف ُب أعورىم
(=ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " (ٕ.)ٛٗ٘ /
الشنقيطي " أضواء الةيذف " (.ٜ٘ٚ٘/ٛ
ادلذوردي " النكت والعيوف " (ٕ.)ٜٔٙ/
وىو رأي عرجوع يُذكر ُب أقواؿ ادلفسرين.
ادلذوردي " النكت والعيوف " (ٕ.)ٜٔٙ /
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٓ/
وىو عذ ذىب إليو ٚتهور ادلفسرين عثل :الطربي ُب تفسَته – (ٕٔ ،)ٕٙٚ/والقرييب ُب تفسَته – (ٕٓ
 ،)ٕٚ/والشوكذٍل ُب تفسَته – (٘ ،)٘ٛٗ/وااللوتسي ُب تفسَته – (٘ٔ.)ٖٛٛ،ٖٜٛ/
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الدنيوية كةشر ،ال ُب األعور الدينية عن نذحية الاةليغ والرتسذلة ألهنم فيهذ ععصوعوف.
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية( :فإف اآليذت الدالة على نةوة األنةيذء-عليهم الصبلة والسبلـ-
()5
دلت على أهنم ععصوعوف فيمذ خيربوف بو عن اهلل تعذىل)
أعذ ُب أعورىم الدنيوية كةشر؛ فهم ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر.
فبل عذنع عن وقوع صغذئر الذنوب عن األنةيذء والرتسل -عليهم الصبلة والسبلـ-وىذا عذىب
كثَت عن السلف عن الصحذبة والاذبعُت.
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية( :األنةيذء ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر ىو قوؿ أكثر
علمذء اإلتسبلـ وٚتيع الطوائف وقوؿ أكثر أىل الافسَت واحلديث والفقهذء؛ بل مل ينقل عن السلف
واألئمة والصحذبة-رضي اهلل عنهم-والاذبعُت وتذبعيهم إال عذ يوافق ىذا القوؿ) (.)1
وىو عذ نطق بو نص القرآف الكرَل ُب قولو تعذىل :ﱡﲡ ﲢﲣﲤﱠ يؤٕٔ :
()1
غض عن عقذعهم ،ألهنذ ذنوب ال يصروف
وحديث الشفذعة ظذىر ُب ذلك ،وليس ُب ىذا ُ
يصروف عليهذ؛ بل ينةههم اهلل تعذىل هبذ؛ فيسذرعوف بذلاوبة عنهذ ،وال يٌقروف عليهذ؛ بل حذذلم بعدىذ
أًب وأكمل.
وقد عذتب اهلل تعذىل نةينذ-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب عوضوعذت ذكرىذ القرآف الكرَل
عنهذ:
 ععذتةاو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الصحذيب اجلليل عةد اهلل ابن أـ عكاوـ ُب تسورة()1
عةس.
 ععذتةاو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب ٖترديو على نفسو عذ أحلو اهلل تعذىل لو ُب تسورة()1
الاحرَل.
(ٔ) ابن تيمية " رلموع الفاذوى " (.)ٚ/ٔٛ
(ٕ) ابن تيمية " رلموع الفاذوى " (ٗ )ٖٜٔ/بذخاصذر يسَت.
(ٖ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الاوحيد– بذب كبلـ الرب عز وجل يوـ القيذعة عع األنةيذء وغَتىم-
( )ٔٗٙ/ٜح رقم ،ٚ٘ٔٓ :وعسلم ُب صحيحو-كاذب -بذب أدٌل أىل اجلنة عنزلة فيهذ )ٕٔٛ/ٔ(-ح
رقم.ٖٕٙ :
(ٗ) اآليذت ٔٔٓ:
(٘) اآليذتٕ:ٔ.
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 ععذتةاو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب أتسرى بدر ُب تسورة األنفذؿ.واهلل تعذىل يعذتب أنةيذءه ورتسلو-صلوات اهلل وتسبلعو عليهم -على قدر عنزلاهم ،وىم قد
رضوا ٔتذ عذتةهم اهلل تعذىل فيو؛ فاذبوا واتساغفروا ،فاذب عليهم وغفر ذلم ،وقد أخرب اهلل تعذىل عن
ذلك ُب قولو تعذىل :ﭐﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱠ الفاحٕ:
وعلى ىذا القوؿ :فقد وصفت ذنوب النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلثقل عع أهنذ عن
الصغذئر ،وذلك لكثرة ٖتسره عليهذ واتساغفذره عنهذ ،وشدة خشياو عن اهلل تعذىل وإنذباو إليو .فقد
روي عن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ :مسعت رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يقوؿ( :واهلل
()1
إٍل ألتساغفر اهلل وأتوب إليو ُب اليوـ أكثر عن تسةعُت عرة)
والذي ٘تيل إليو النفس :أنو ال عذنع عن تفسَت الوزر بذإلٍب ،وتفسَته كذلك بذلثقل ،وادلعٌت
يسعهمذ.
فافسَت الوزر يراد بو اإلٍب ُب عواضع ( ،)1وىو الغذلب ،وكذلك تفسَت الوزر بذلثقل ُب عواضع
يثقل فيهذ احلِمل ،وىي كثَتة يوؿ فًتة الاةليغ.
وحيذة النيب – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عليئة بذدلثقبلت ُب ٖتمل أعةذء الدعوة.
(وادلطذلع لسَتة زلمد-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يرى عن يةيعة حيذتو اخلذصة؛ صبلبة
ادلعدف الذي صيغ عنو بدنو صيذغة أعجزت العمذلقة ،وأعكنت صذحةو عن أف حيمل أعةذء احليذة،
()1
وعشذؽ اجلهذد ،وعشقة العيش ،وىو عناصب عقداـ).
وعلى ذلك؛ فقد كفذه اهلل تعذىل علؤنة عيشو ،فحط عنو ثقلو ،وغفر لو ذنةو ،عذ تقدـ عنو وعذ
تأخر ،فحذلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أًب وأكمل.

(ٔ) اآليذت .ٜٙ :ٙٚ
(ٕ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الدعوات -بذب اتساغفذر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب اليوـ
والليلة )ٙٚ/ٛ(-ح رقم.ٖٙٓٚ :
(ٖ) وقد بينت بعضذ عنهذ على تسةيل ادلثذؿ ال احلصر لعدـ اإليذلة.
(ٗ) الغزايل "فقو السنة "صٗٗ.
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املبحث الثاني الوحدة املوضوعية بني السورتني يف تعداد نعنه تعاىل على نبيه
صلوات اهلل ومالئكته عليه -بعد الرسالة.املطلب األول :تعداد نعه اهلل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -بعد الرسالة يف سورة
الضحى.
تسورة الضحى تعدد عذ أنعم بو اهلل تعذىل على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وكأف اهلل
تعذىل يقوؿ لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو :-إف عن أنعم عليك هبذه النعم؛ مل يكن ليًتكك
وال لينسذؾ بعد أف أعدؾ حلمل رتسذلاو .وأقسم على ذلك فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ

الضحى٘ - ٔ :
المعلم األول :قسم اهلل تعالى في السورة.
ُب قولو تعذىل" :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﭐﱠ "
أقسم اهلل تعذىل بذلضحى والليل أنو عذ ودع رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وعذ تركو ،فقذؿ
تعذىل:
" ﱡ ﱹﱠ " ُب اللغة( :النهذر كلو ،والضحى عقصورة علؤنثة ،وذلك حُت تشرؽ الشمس،
أعذ الضحوة فهو ارتفذع أوؿ النهذر ،والضحى بذلضم والقصر ،وبو مسيت صبلة الضحى) (.)5
ولقد ٚتع ادلفسروف بُت ادلعٌت اللغوي وادلراد ُب أقواذلم.
فيقوؿ اإلعذـ الةغوي (:أقسم تعذىل بذلضحى وأراد بو النهذر كلو ،بدليل أنو قذبلو بذلليل إذا
تسجى ،ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ األعراؼ ،ٜٛ :أي
هنذرا.
وقذؿ قاذدة وعقذتل :يعٍت وقت الضحى ،وىي السذعة اليت يقع فيهذ ارتفذع الشمس واعاداؿ
()1
النهذر ُب احلر والربد ،والصيف والشاذء).
وأقسم اهلل تعذىل بذلضحى بعد الليل ليةُت أنو كمذ يأٌب الليل بظبلعو وتسكونو؛ يأٌب بعده ضوء
النهذر؛ فكأف اهلل تعذىل يقوؿ بأف انقطذع الوحي عن النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عذ ىو إال
عثل تسكوف الليل ٍب يعود بنوره وضيذئو .فهو ديثل فًتة راحة للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ليُعِ َده
(ٔ) ابن عنظور " لسذف العرب " فصل الضذد ادلعجمة.)ٗٚ٘ /ٔٗ(-
(ٕ) الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ
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لوصل دائم ال ينقطع ،لذلك قذؿ تعذىل:
ﱁ ﱂ ﱃﭐﱠ الشرحٖ - ٔ :
فيخذيب تعذىل علؤانسذ نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﭐﱠ.
خصوصية وقت الضحى بذلقسم؟
خص اهلل تعذىل وقت الضحى بذلقسم بو؛ ألعور عنهذ عذ يلي:
()5
ٔ(-أهنذ السذعة اليت كلم اهلل تعذىل فيهذ عوتسى-عليو السبلـ -وألقي السحرة تسجدا).
فكأف ىذا الوقت قد اكاسب صفة الفضيلة.
ٕ(-أنو وقت اجامذع النذس ُب كمذؿ األنس بعد وحشة الليل ،فكأنو بشذرة للنيب-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو -أنو بعد اتسايحذشو بعد احاةذس الوحي عنو يظهر ضحى نزوؿ الوحي،)1( ).
فكأف اهلل تعذىل يقسم بإشراؽ الوحي بنور اذلداية اليت حيملهذ للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-
للهداية إىل النور ،وىو اإلتسبلـ بعد فًتة انقطذعو وىو الليل.
()1
" ﱡﱼ ﱽﱠ " ،وتسجى ُب اللغة( :عن تسكن وداـ).
وقذؿ الفراء( :إذا أظلم وركد ُب يولو كمذ يقذؿ ْتر تسذج وليل تسذج إذا ركد وتسكن
وأظلم)( ،)1أو عن غطى عن( :تسجى ادليت تسجية أي عد عليو ثوبذ) ( ،)1فكأف النور غُطى
بذلظبلـ.
ؼ ﱡﱽﱠ ُب اللغة تدؿ على ععذٍل ثبلث :اشاد ظبلعو ،تسكن ،غطى كػ تسجية ادليت.
وكلهذ ععذٍل تدؿ على فًتة تسكوف وانقطذع الوحي .فهنذ تطذبق بُت القسم وادلقسم عليو.
( فاأعل عطذبقة ىذا القسم وىو نور الضحى الذي يواَب بعد ظبلـ الليل للمقسم عليو؛ وىو نور
الوحي الذي وافذه بعد احاةذتسو عنو حىت قذؿ أعداؤه :ودع زلمدا ربو فأقسم بضوء النهذر بعد ظلمة
()6
الليل).
ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

(ٔ) أبو السعود " إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٜٔٙ /ٜ
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(.)ٚٓ /ٔٚ
(ٖ) ابن عنظور " لسذف العرب " فصل السُت ادلهملة)ٖٚٔ /ٔٗ(-
)ٗ( الفراء "ععذٍل القرآف "(ٖ.)ٕٖٚ /
(٘) الرازي " سلاذر الصحذح " عذدة-تسجذ -ص ٖٗٔ.
( )ٙابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٕ.ٚ
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فأقسم اهلل تعذىل بضوء النهذر بعد ظلمة الليل؛ لامثيل نور الوحي بنور النهذر ،وىو وقت
الضحى.
والقسم جذء ىنذ لةيذف عذ تسادعيو احلذلة اليت كذف عليهذ النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
المعلم الثاني :بشارة النبي-صلوات اهلل ومالئكته عليه-وطمأنته في السورة.
بشر اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد أف أقسم بضوء النهذر بعد ظلمة الليل أنو
عذ تركو ولن يًتكو ُب جواب قسمو ،فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﱠ الضحىٗ - ٖ :
()5
وادلعٌت( :عذ تركك عنذ اعاٌت بك ،وال أمهلك عنذ ربذؾ).
ودع وىو ُب األصل عن( :الدعة ،وىو أف تدعو للمسذفر بأف يدفع اهلل عنو كآبة
والاوديع عن ً
السفر ،وأف يةلغو الدعة ،وخفض العيشٍ ،ب صذر ادلاعذرؼ عليو ُب تشييع ادلسذفر وتركوٍ ،ب شذع
()1
اتساعمذلو ُب الًتؾ ،وفسر بو ىنذ أي :عذ تركك ربك).
وادلراد عن الاوديع ُب اآلية( :نفي ألف يكوف اهلل تعذىل قطع عنو الوحي) ( ،)1ويلؤيد ىذا الاعةَت
بلفظ  ﲁ  وإضذفاو إىل ضمَت ادلخذيب وىو (الكذؼ).
فكأنو تعذىل يقوؿ( :عذ تركك ادلاكفل ٔتصلحاك ،وادلةلِغ لك على تسةيل الادريج كمذلك البلئق
بك) (.)1
وبنفي الًتؾ ياحقق نفي الةغض وىو ادلراد عن قولو تعذىل  :ﲂ ﲃ .
والقلي( :شدة الةغض) ( ،)1والةغض يدؿ على الًتؾ ،والعذدة تدؿ على أف عن أبغضاو؛ أتركو .وقد
()6
دؿ على ىذا أقواؿ ادلفسرين.
وقد ً
وُب ذكر عفعوؿ ودع وحذؼ عفعوؿ قلى( :إعذ لبلتساغنذء عنو بذكره عن قةل؛ أو للقصد إىل نفي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

السعدي " تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف " ص.ٜٕٛ
تفسَت روح ادلعذٍل االلوتسي – (٘ٔ.)ٖٚٗ /
الاحرير والانوير.)ٖٜ٘ /ٖٓ(-
األلوتسي "روح ادلعذٍل " (٘ٔ.)ٖٚ٘ /
الراغب "ادلفردات " صٕٔٗ.

( )ٙاأللوتسي "روح ادلعذٍل "(٘ٔ.)ٖٚ٘ /
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صدور الفعل عنو تعذىل بذلكلية عع عراعذة الفواصل) ( ،)5وىذا الذكر ُب نفي الاوديع ،واحلذؼ ُب
نفي الةغض يعلمنذ أدب الاخذيب عع اآلخرين تقديرا دلنزلاهم ،وترفعذ عن ذكر عذ يسوؤىم.
وياةُت عن ىذه اآلية" ﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﭐﱠ "
أف ىذا االنقطذع كذف ديثل ُعسر للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-فبلزعو اليسر كمذ ُب قولو
تعذىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ الشرحٙ- ٘ :
عظذىر تكرَل اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب اآلية:
ٔ-الاعةَت بصيغة ادلذضي ُب قولو  :ﱿ ﲀ .
 ﱿ ﲀ ( بصيغة ادلذضي ،وىو أيضذ لبلتساقةذؿ ،بداللة الواقع وبدليل قولو :ﱡﭐﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ فهي تدؿ على عواصلة عنذية اهلل تعذىل برتسولو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-
()1
حىت يصل إىل اآلخرة فيجدىذ خَتا لو عن األوىل ،فيكوف عذ بُت ذلك كلو ُب عنذية ورعذية ربو).
ٕ-اخلطذب بذلربوبية ُب قولو  :ﲁ .
وىذا تكرَل آخر عن اهلل تعذىل لرتسولو الكرَل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-واإلتيذف بذالتسم
الكرَل (الرب) دلذ فيو عن الداللة على العنذية بذدلربوب.
ٖ-ذكر الكذؼ ُب قولو  :ﲀ  ،و ﲁ  ،وحذؼ الكذؼ ُب ﲃ.
ففي ىذه اآلية الكردية ذكر عفعوؿ الفعل ودع وىو (الكذؼ ُب ودعك) وحذؼ عفعوؿ الفعل
قلى (ومل يقل قبلؾ) ،وىذا (لئبل خيذيةو ٔتذ يدؿ على الةغض) ( ،)1ففيو تكرَل وتقدير لشخص
ادلخذيب ،وىو النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
و(فذئدة اإليبلؽ أنو عذ قبلؾ وال قبل أحد عن أصحذبك وال أحدا شلن أحةك إىل يوـ القيذعة،
تقريرا لقوؿ النيب-صلوات اهلل وتسبلعو عليو :فعن أيب وائل ،عن عةد اهلل :عن رتسوؿ اهلل-صلوات
()1( )1
اهلل وتسبلعو عليو-قذؿ( :ادلرء عع عن أحب)
ٗ-تعدد الةشذرات اليت أعدىذ اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وتشمل:
(ٔ) أبو السعود " إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٜٔٙ /ٜ
(ٕ) الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف " (.)٘٘٘ /ٛ
(ٖ) القذمسي "زلذتسن الاأويل " (.)ٜٗٔ /ٜ
(ٗ) الةخذري ُب صحيحو -كاذب األدب-بذب عبلعة حب اهلل عز وجل )ٖٜ /ٛ(-ح رقم .ٙٔٙٛػ
(٘) الرازي "عفذتيح الغيب " (ٖٔ )ٜٕٔ /ػ
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أ-تةشَت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بًتقية حذلو عن خَت إىل خَت ُب الدنيذ:
ُب قولو تعذىل " :ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ "نسانج عنهذ بشذرات للنيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو وألعاو عنهذ:
ٔ-الاةشَت بعدـ انقطذع الوحي عرة أخرى فذآلية تفيد( :تكفل اهلل تعذىل بأال ينقطع عنو نزوؿ
()5
الوحي عن بعد).
ٕ-عذ أفذدتو البلـ ُب قولو  :ﲅ  ،و  ﲉ ( ،فذلبلـ ُب اآلخرة واألوىل؛ الـ
()1
اجلنس ،أي كل آجل أعره ىو خَت عن عذجلو ُب ىذه الدنيذ ،وُب آخره).
ٖ-تةشَت النيب– صلوات اهلل عبلئكاو عليو-بذلامكُت لو وألعاو ،واتساناجنذ ذلك عن الـ
االخاصذص ُب " ﲇ ".
(والبلـ ُب قولو  :ﲇ  الـ االخاصذص ،أي خَت سلاص بك وىو شذعل لكل عذ لو تعلق
بنفس النيب -صلوات اهلل وتسبلعو عليوُ-ب ذاتو وُب دينو وُب أعاو ،فهذا وعد عن اهلل تعذىل بأف
ينشر دين اإلتسبلـ وأف ديكن أعاو عن اخلَتات اليت يأعلهذ النيب-صلوات اهلل وتسبلعو عليو -
ذلم)(.)1
ب-تةشَت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بأف الدار اآلخرة خَت لو عن األوىل:
ّبُت تسةحذنو وتعذىل ُب ىذه اآلية عواصلاو وعنذياو بنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ورعذياو
أجل وأعظم فقذؿ تعذىل :ﱡﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ.
لؤ ،تذ أعده لو ُب اآلخرة؛ بأنو
ّ
()1
وادلعٌت( :وللدار اآلخرة ،وعذ أعد اهلل تعذىل لك فيهذ ،خَت لك عن األوىل وعذ فيهذ)
وقد عرب اهلل تعذىل بلفظ (األوىل) بدال عن لفظ الدنيذ ليفيد:
 أف اخلَت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ليس عقصورا على اآلخرة فقط. أف عذ تسيكوف لك عن اخلَت فيمذ يساقةل عن حيذتك خَت لك شلذ عضى ،وواقع حيذةالنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يشهد بذلك.
وذلذا أعقةو بقولو  :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ،فهذا يدخل فيو عطذؤه ُب الدنيذ
(ٔ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
(ٕ) ابن عذشور " ادلرجع السذبق " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
(ٖ) ابن عذشور " ادلرجع السذبق " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
)ٗ( الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ.)ٗٛٚ /
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واألخرة.
المعلم الثالث :دوام عطاء اهلل لنبيه-صلوات اهلل ومالئكته عليه.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ الضحى٘ :
و (ىذا عن عزيد حب اهلل تعذىل لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-إذ يريد أف يكوف قلةو
عنصرفذ إليو وحده غَت عشغوؿ بشأف أحد عن خلقو) (.)5
وىذه اآلية بشرى عن اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بأنو تسوؼ يعطيو عن
خَتي الدنيذ واآلخرة ،كل عذ يسعده ويرضيو؛ عن فاح عظيم ،ونصر عةُت ،وإعبلء لكلمة اهلل تعذىل
ُب حيذتو ،وعلى أيدي أصحذبو الصذدقُت ،وعطذء دائم غَت عقطوع ُب اآلخرة ال يعلم عقداره إال
اهلل تعذىل ،كذلشفذعة ،والوتسيلة وادلقذـ احملمود .وبذلك يرضى النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -
رضذ تذعذ ٔتذ أعطذه ربو تسةحذنو عن نعم وعنن.
يقوؿ الفراء( :وىي ُب قراءة عةد اهلل" :وليعطيك ربك فًتضى" وادلعٌت واحد ،إال أف تسوؼ
()1
كثرت ُب الكبلـ ،وعرؼ عوضعهذ ،فًتؾ عنهذ الفذء والواو ،واحلرؼ إذا كثر فرٔتذ فعل بو ذلك)
على أف ادلراد بذلعطذء ىنذ ُب ادلساقةل.
وادلعٌت :وألنت تسوؼ يعطيك؛ ألف البلـ ىنذ ىي:
(الـ االباداء ادللؤكدة دلضموف اجلملة ،وادلةادأ زلذوؼ تقديره –وألنت-تسوؼ يعطيك .وٚتع
()1
بُت حرُب الاوكيد والاأخَت ،ععنذه أف العطذء كذئن ال زلذلة إف تأخر دلذ ُب الاأخَت عن ادلصلحة)
وقد قيد اإلعذـ الطربي ىذه اآلية بذآلخرة فقذؿ اإلعذـ( :ولسوؼ يعطيك يذ زلمد ربك ُب
اآلخرة عن فواضل نعمو حىت ترضى) ، )1( .وىذا ال خيذلف بأنو تسيعطيو أيضذ عن فضلو ُب الدنيذ
كمذ ىو الواقع وادلشذىد ُب حيذة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ووافقو اإلعذـ األلوتسي بقولو (:وفيو أف دخوؿ البلـ عليهذ عع دخولو على اجلملة بعدىذ
()1
وتسةقهمذ بذلقسم يةعد احلذلية).
(ٔ) تسعد "شذرات الذىب دراتسة ُب الةبلغة القرآنية " ص ٘ٗ.
(ٕ) الفراء "ععذٍل القرآف " (ٖ.)ٕٚٗ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل "(ٗ.)ٚٙٚ /
(ٗ) الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف "(ٕٗ.)ٗٛٚ /
(٘) األلوتسي "روح ادلعذٍل" (٘ٔ ،)ٖٜٚ /ووافقهم الرازي "عفذتيح الغيب" (ٖٔ.)ٕٕٔ /
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واآلية ٖتامل الوجهُت ،)5( .بداللة قولو تعذىل :ﲋ واليت تدؿ على االتساقةذؿ.
وقولو :ﲌ واليت تدؿ على ٕتدد العطذء .فذلعطذء ادلراد بو ىنذ (عذ تسيعطيو اهلل تعذىل
لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الدنيذ ،وأيضذ بيذف دلذ تسيعطيو لو -صلوات اهلل وعبلئكاو
عليوُ-ب اآلخرة.
()1
وُب ىذا الرأي قذؿ بو كثَت عن ادلفسرين)
فذآلية تشمل عذ أوتيو ُب الدنيذ واآلخرة ،ولكن األصل أف يكوف العطذء الدائم ُب اآلخرة،
()1
فهي اليت أجرىذ غَت عقطوع ،كمذ ذُكر ُب ترجيحذت بعض ادلفسرين.
وأهبم نوع العطذء ليفيد( :الشموؿ عن العموـ ادلأخوذ عن حذؼ ادلعطى فلذا عممو دلذ يشمل
عذلو ُب خذصة نفسو وعذ لدينو ،وأعاو ُب دنيذه وآخرتو وظهور األعر وإعبلء الدين بقهر أعدائو
وإىبلكهم ،ونصرتو ،وىذا بيذف دلذ تضمنو قولو تعذىل :ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ الضحى:
()1
٘
وعن بعض عطذء اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الدنيذ:
ﭐ
ٔ-عداوعة الوصل عن اهلل تعذىل لنةيو – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب قولو تعذىل:ﭐ
ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ الضحىٖ :
(أي :عذ تركك عنذ اخاذرؾ وال أبغضك عنذ أحةك) ( )1فلن يًتكك ألنو اصطفذؾ وأحةك.
(فهذا حذؿ الرتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ادلذضية واحلذضرة ،أًب حذؿ وأكملهذ ،زلةة
()6
اهلل تعذىل لو ،واتسامرارىذ ،وترقياو ُب درج الكمذؿ ،ودواـ اعانذء اهلل بو).
ٕ-الوعد بكثرة العطذء لقولو تعذىل :ﭐﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ الضحى ،٘ :أي:

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ادلذوردي "النكت والعيوف" (.)ٜٖٔ/ٙ
الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل" (ٗ ،)ٚٙٛ /أبو السعود "إرشذد العقل السليم إىل عزايذ
الكاذب الكرَل" ( ،)ٔٚٓ/ٜأبو حيذف "الةحر احمليط" (ٓٔ.)ٜٗٙ/
عثل :ابن جزي " الاسهيل لعلوـ الانزيل " (ٕ ،)ٜٗٓ/الشنقيطي " أضواء الةيذف " (.)٘٘ٚ/ٛ
شهذب الدين "ح ِ
ذشيةُ الشِّه ِ
يضذ ِوي " (.)ٖٚٓ /ٛ
ذب َعلَى ت ْفس َِت الةَ َ
َ
َ
الةغوي "ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ

( )ٙالسعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف " ص .ٜٕٛ
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()5

(عن الثواب).
ٖ-علو قدر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لقولو تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ الشرحٗ :
أي( :أعلينذ قدرؾ ،وجعلنذ لك الثنذء احلسن ،الذي مل يصل إليو أحد عن اخللق ،فبل يذكر اهلل
إال ذكر ععو رتسولو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -كمذ ُب الدخوؿ ُب اإلتسبلـ ،وُب األذاف،
واإلقذعة ،واخلطب ،وغَت ذلك عن األعور اليت أعلى اهلل هبذ ذكر رتسولو زلمد -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو.
ولو ُب قلوب أعاو عن احملةة واإلجبلؿ والاعظيم عذ ليس ألحد غَته ،بعد اهلل تعذىل ،فجزاه اهلل
()1
عن أعاو أفضل عذ جزى رتسوال عن أعاو).
وأعذ ُب اآلخرة :فلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ادلكذنة العظمى والقدر الرفيع ،وال أدؿ على
ذلك عن حديث الشفذعة (.)1
()1
و(ال تسأؿ عن حذلو ُب اآلخرة ،عن تفذصيل اإلكراـ ،وأنواع اإلنعذـ).
وأعذ عذ يروجو بعض النذس؛ عن أنو ال يرضى وواحد عن أعاو ُب النذر ،وىذا عن االفًتاء
واالجًتاء على النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ألنو يرضى ٔتذ يرضى بو اهلل تعذىل ؤتذ يفعلو.
قذؿ ابن القيم ( :وأعذ عذ يغًت بو اجلهذؿ عن أنو ال يرضى وواحد عن أعاو ُب النذر أو ال يرضى
أف يدخل أحد عن أعاو النذر فهذا عن غرور الشيطذف ذلم ،ولعةو هبم؛ فإنو -صلوات اهلل وتسبلعة
عليو-يرضى ٔتذ يرضى بو ربو تةذرؾ وتعذىل؛ وىو تسةحذنو يدخل النذر عن يساحقهذ عن الكفذر
والعصذة ٍب حيد لرتسولو حدا يشفع فيهم ،ورتسولو أعرؼ بو وْتقو عن أف يقوؿ ال أرضى أف يدخل
أحدا عن أعيت النذر ،على أف يدعو فيهذ؛ بل ربو تةذرؾ وتعذىل يأذف لو؛ فيشفع فيمن شذء اهلل أف
()1
يشفع فيو ،وال يشفع ُب غَت عن أذف لو فيو ورضيو)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الةغوي "ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ
السعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف "ص .ٜٕٜ
تسةق ٗترجيو ص .ٜٔٛ
السعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف "ص .ٜٕٛ

(٘) ابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٗ.ٚ
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وشلذ دلت عليو اآلية:
أهنذ (آية جذععة لوجوه الكراعة وأنواع السعذدة وشاذت اإلنعذـ ُب الدارين).
واآلية تةُت لنذ عداوعة الوصل عن اهلل تعذىل لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن خبلؿ
عدة نقذط أوجزىذ فيمذ يلي:
ٔ-أف اهلل تعذىل أيلق العطذء ومل حيدده بشيء ععُت ،للاعميم والشموؿ والسعة ُب ادلعطَى.
ٕ-قذؿ تعذىل ﲌ ومل يقل يلؤتيك؛ عع أف لفظ اإلياذء أقوى عن االعطذء إال أف
العطذء يفيد حرية الاصرؼ فلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أف ياصرؼ ٔتذ شذء ،وىذا يدؿ على
تسعة العطذء ُب الدنيذ عساقةبل ،وعلكية األعيذف ُب اآلخرة ،وأيضذ اإلياذء قد ياةعو نزع ادلعطَى ،أعذ
العطذء فيفيد الاملك والدواـ.
ٖ-إضذفة العطذء إليو تسةحذنو بقولو ﲌ ﲍ وكلمة الرب ُب السورة عرتةطة بكل
عطذء فيهذ .فهو ادلريب لليايم ،اذلذدي للاذئو الضذؿ ،ادلغٍت للفقَت.
ٗ-إضذفة ضمَت اخلطذب "الكذؼ" ُب ﲍ إىل لفظرب ،فيو تكرَل آخر للرتسوؿ -
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
٘-اخايذر كلمة ﲎ  ،فهذه الكلمة فيهذ عن الاطمُت النفسي وراحة الةذؿ عذ جيعل
النفس ُب تسعذدة دائمة ورضذ ٔتذ قدره اهلل.
()5

املطلب الثاني :تعداد نعه اهلل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
بعد الرسالة في سورة الشرح.
تضمنت تسورة الشرح ذكر إنعذعو تسةحذنو على نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -باذكَته
تسذبق عنذياو بو ،ووعده برفع ذكره ،ألنو عذ ودعو وعذ قبله ،وبدواـ الوصل بينو تعذىل وبُت نةيو-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وٖتقيقذ للوعد بأف اآلخرة خَت لو عن األوىل ،وأنو تسيعطيو عذ يرضيو،
وعنو رفع الذكر.
المعلم األول :رفع الذكر.
ورفع ذكر النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يدؿ على اخاصذص زلةة اهلل تعذىل لو.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇﱠ الشرحٗ :
()5
أي( :ال أذكر إال ذكرت ععي ،وذلك قوؿ :ال إلو إال اهلل زلمد رتسوؿ اهلل) .
(ٔ) القذضي عيذض "الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى "(ٔ.)ٜٚ /
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والذكر يكوف ُب( :األذاف ،واإلقذعة ،والاشهد ،ويوـ اجلمعة على ادلنذبر ،ويوـ الفطر ،ويوـ
األضحى ،وأيذـ الاشريق ،وعند اجلمذر ،وعلى الصفذ وادلروة ،وُب خطةة النكذح وُب عشذرؽ األرض
وعغذرهبذ.
ولو إف رجبل عةد اهلل ػ جل ثنذؤه ػ وصدؽ بذجلنة والنذر ،وكل شيء ،ومل يشهد أف زلمدا رتسوؿ
اهلل مل ينافع بشيء وكذف كذفرا) (.)1
وليس ععٌت رفع ذكره-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف أغذيل ُب النيب – صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو – حىت ال خيرج ادلرء عن يور احلب ورفع الذكر اىل يور الشرؾ – والعيذذ بذهلل-وقد
حذر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن ذلك ،فعن ابن عةذس-رضي اهلل عنو-أنو مسع عمر بن
اخلطذب-رضي اهلل عنو-يقوؿ على ادلنرب :مسعت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قذؿ( :ال تطروٍل
( )1كمذ أيرت النصذرى عيسى بن عرَل ،فإمنذ أنذ عةد ،فقولوا :عةد اهلل ورتسولو) (.)1
صور عن رفع ذكره-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ٔ-صبلة اهلل وعبلئكاو عليو وادللؤعنُت.
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱨ
قولو تعذىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱯ ﱠ األحزاب٘ٙ :
صبلة ادللؤعنُت :قد بينهذ النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–عندعذ تسألو صحذباو الكراـ-رضي
اهلل عنهم-فعن عةد الرٛتن بن أيب ليلى ،قذؿ :لقيٍت كعب بن عجرة ،فقذؿ :أال أىدي لك ىدية؟
إف النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-خرج علينذ ،فقلنذ :يذ رتسوؿ اهلل ،قد علمنذ كيف نسلم عليك،
فكيف نصلي عليك .قذؿ ( :فقولوا :اللهم صل على زلمد ،وعلى آؿ زلمد ،كمذ صليت على آؿ
إبراىيم ،إنك ٛتيد رليد ،اللهم بذرؾ على زلمد ،وعلى آؿ زلمد ،كمذ بذركت على آؿ إبراىيم،

(=ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطربي– جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ.)ٜٗٗ /
القرييب " اجلذعع ألحكذـ القرآف " (ٕٓ.)ٔٓٚ /
عن اإليراء وىو ادلةذلغة ُب ادلدح ،ورلذوزة احلد ُب ادلديح والكذب فيو .العيٍت " عمدة القذري شرح صحيح
الةخذري " (ٕٗ )ٜ/و (.)ٖٚ/ٔٙ
الةخذري ُب صحيحو-كاذب أحذديث األنةيذء-بذب قوؿ اهلل واذكر ُب الكاذب عرَل إذ اناةذت عن
أىلهذ عرَل )ٔٙٚ /ٗ( – ٔٙ :ح رقم.ٖٗٗ٘ :
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إنك ٛتيد رليد) (.)5
وصبلة ادللؤعنُت على النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ال تنقطع ليبل وال هنذراً.
ٕ-مل يرد ُب القرآف الكرَل أف نذداه اهلل تعذىل بذمسو عنفردا إال بصفة النةوة أو الرتسذلة ،قذؿ
تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ األنفذؿٙٗ :
فذلنداء ب ػ  ﱦ ﱧ  جذء ثبلث عشرة عرة ( ،)1أعذ النداء ب ػ  ﱪ ﱫ  ،فقد
جذء ُب عوضعُت عن تسورة ادلذئدة (.)1
واذا ذكره بذمسو كذف على تسةيل اإلخةذر وليس النداءٍ ،ب اتةعو بصفاو فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱁ
ﱕ
ﱔ
ﱋ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱌ
ﱃﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱂ ﱄ
ﱠﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱡ
ﱛﱝﱞﱟ
ﱜ
ﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱱﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸ
ﱲ
ﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ الفاحٕٜ :
ٖ-تزكية اهلل تسةحذنو وتعذىل لو؛ فزكى عنطقو فقذؿ :ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ النجم ، ٖ :وزكى
عقلو فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ النجم ،ٕ :وزكى خلقو فقذؿ :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﱠ القلم ٗ :وزكذه كلو فقذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ األنةيذءٔٓٚ :
وعلى كل فيمكن اجلمع بُت ىذا كلو بأف ىذا الرفع لذكره الذي اعنت اهلل بو عليو -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -يانذوؿ ٚتيع ىذه اآلراء.
فلقد عؤل اهلل تعذىل ذكره السمذوات واألرض ،ورفع اهلل تعذىل ذكره ُب الدنيذ واآلخرة.
وعذ أحسن قوؿ حسذف بن ثذبت ػ رضي اهلل عنو:
عن اهلل عشػ ػ ػ ػهود يلوح ويشهد
أغػر عػلي ػ ػ ػو للنة ػ ػ ػػوة خذتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم
إذا قذؿ ُب اخلمس ادللؤذ ُف أشهد
وضم اإللو اتسم النيب عع امسػ ػ ػ ػ ػو

(ٔ) الةخذري ُب صحيحو -كاذب الدعوات – بذب الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وتسلم )ٚٚ /ٛ(-ح رقم
ٖٙ٘ٚ
(ٕ( األنفذؿ اآليذت ،)ٙٗ،ٙ٘،ٚٓ( :الاوبة آية ،)ٖٚ( :األحزاب اآليذت ،)ٔ،ٕٛ،ٗ٘،٘ٓ،ٜ٘( :ادلماحنة
آية ،)ٕٔ( :الطبلؽ آية ،)ٔ( :الاحرَل اآلياذف)ٔ،ٜ( :
(ٖ) تسورة ادلذئدة اآلياذف)ٗٔ،ٙٚ( :
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وشػق لو عن امسو ليُ ِجلَّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
المعلم الثاني :الوعد باليسر والتيسير.
وعد اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذليسر والايسَت بعد الشدة فقذؿ تعذىل:
ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الشرحٙ - ٘ :
وىذا تقرير دلذ قةلو ووعد كرَل بايسَت كل عسَت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو  -وللملؤعنُت.
وادلعٌت( :إف عع الضيقة والشدة يسرا أي :تسعة وغٌت) (.)1
(وكلمة ﱏ ،تدؿ على تسرعة رليء اليسر كأنو عقذرف للعسر) (.)1
ﱏ ﱐ ﱑ  ،الةعض عن ادلفسرين على أهنذ تكرار ()1؛ ولكن (ال تكرار ُب القرآف،
ولكنو الانويع ،وذلك بأف يضيف القرآف اجلديد ُب كل عرة يعيد فيهذ ذكر القصة أو اآلية أو اجلملة
أو الكلمة ،إعذ ععلوعة جديدة ،وإعذ كلمة جديدة ،وإعذ ذلدؼ جديد ،وإعذ للانذتسب عع تسيذؽ
جديد) (.)1
فكل لفظ ُب القرآف الكرَل يأٌب ٔتعٌت جديد فقولو  :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
ف ػ (العسر األوؿ ىو العسر الثذٍل ،واليسر األوؿ غَت اليسر الثذٍل ،ووجو ذلك :أف العسر
ععرؼ ،فهو واحد؛ ألنو ذلك ادلعرؼ بعينو ،واليسر عنكر ،ولو كذف اليسر الثذٍل ىو األوؿ لاكرر
وفيو األلف والبلـ ليعرؼ ذكره) (.)6
قذؿ ابن عيينة( :ولن يغلب عسر يسرين) (.)1
وروي أثرا عن عمر بن اخلطذب-رضي اهلل عنو-قذؿ( :وإنو لن يغلب عسر يسرين)(،)8
فذو العرش زلمود وىذا زلمد

()5

(ٔ) حسذف بن ثذبت "ديواف حسذف بن ثذبت " قذفية الداؿ-ص٘ٗ.
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

الشوكذٍل " فاح القدير " (٘)ٖٚ /
أيب السعود "إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٖٔٚ /ٜ
الواحدي " الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز "ص ٕٕٔٔ ػ
اخلذلدي " القرآف ونقض عطذعن الرىةذف " ص.ٜ٘ٙ
النكت ُب القرآف الكرَل (ُب ععذٍل القرآف الكرَل وإعرابو) ص ٔ.٘ٙ
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الافسَت -بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى.)ٕٔٚ/ٙ(-
عذلك بن أنس " عويأ اإلعذـ عذلك " بذب الًتغيب ُب اجلهذد ،)ٗٗٙ/ٕ(-وذكر أيضذ عن عمر أثرا ُب
شعب اإلديذف-فصل ُب ذكر عذ ُب األوجذع واألعراض .)ٖٜ٘/ٕٔ(-وقذؿ احلذكم :ىذا حديث صحيح =
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وادلعٌت ( :إف عع العسر الذي أنت فيو عن عقذتسذة الكفذر يسرا ُب العذجل وإف عع العسر الذي أنت
فيو عن الكفذر يسرا ُب اآلجل فذلعسر واحد واليسر اثنذف) ( ،)5واتفق ادلفسروف على أف :العسر ُب
اآلية واحد ،وأف اليُسر يُسراف.

املبحث الثالث :الوحدة املوضوعية بني السورتني فينا أمر اهلل به نبيه
 صلوات اهلل ومالئكته عليه.بعد أف عدد اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعضذ عن نعمو عليو؛ أعره –
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يقذبل ىذه النعم ٔتذ تساحقو عنو ،وعذ يساوجب عليو ٕتذىهذ.

املطلب األول :أمر اهلل تعاىل لنبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -يف سورة الضحى.
بعد أف بُت اهلل تعذىل نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أعره بشكر ىذه النعم وأداء
حقهذ .فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﱠ الضحىٔٔ- ٜ :
المعلم األول :أعر اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإكراـ اليايم والنهي عن
إىذناو .قذؿ تعذىل :ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ
()1
واليُام ىو( :انقطذع الصيب عن أبيو قةل بلوغو).
وقيل( :عن ال أب لو وال أـ) ( ،)1وقيل( :عن ال أب لو .وقد خصصو الشرع ٔتن مل يةلغ
()1
احللم).
()1
(واليايم عن الةهذئم عذ ال أـ لو ،وعن النذس عن ال أب لو).
وقد اتفقت الاعريفذت على أف اليايم عن ال أب لو؛ ألف األب ىو الذي يرعى شئونو ،ويقوـ
باعليمو وتأديةو ونٌصرتو.
()5
" ﲟ ﲠ" (والقهر :الغلةة والاذليل ععذ ،ويساعمل ُب كل واحد عنهمذ) .
= على شرط عسلم ومل خيرجذه " ادلسادرؾ على الصحيحُت "(ٕ)ٖٕٜ/
(ٔ) الكرعذٍل " أتسرار الاكرار ُب القرآف " ص ٕٔ٘.
(ٕ) الراغب " ادلفردات " كاذب اليذء-ص .ٜٛٛ
(ٖ) عقذتل "تفسَت عقذتل بن تسليمذف " (ٗ )ٕ٘٘/ػ
(ٗ) الشوكذٍل " فاح القدير " (ٔ )ٗٛٔ /ػ
(٘) اجلرجذٍل " َدرج الدُّرر ُب تَِف ِ
الس َور " (ٔ.)ٜٔٓ/
سَت اآل ِي و ُّ
ُْ
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وقهر اليايم يكوف:
 إعذ باحقَته وإذاللو .قذؿ رلذىد( :ال ٖتقر اليايم فقد كنت يايمذ) . وإعذ بقهره وغلةاو على عذلو .قذؿ الزجذج( :ال تقهره على عذلو) (.)1وقد حث النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -على اللطف بذليايم ،وبره واإلحسذف إليو بةيذف
ثواب عن يرعذه ويكفلو ،فعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو-أف رتسوؿ اهلل – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو
قذؿ( :كذفل اليايم لو أو لغَته أنذ وىو كهذتُت ُب اجلنة) ( .)1وأشذر عذلك بذلسةذبة والوتسطى.وقد اىامت الشريعة االتسبلعية بذليايم وحقوقو واحملذفظة على عذلو؛ ف ُذكر ُب القرآف اثناُت
وعشرين عرة؛ عذ بُت الوصية بو ،والرٛتة عليو ،ووصية ْتقوقو ادلذلية واالجامذعية.
وخص اليايم؛ ألنو ال نذصر لو غَت اهلل تعذىل؛ فغلًظ العقوبة على عن يظلمو ويقهره.
واعاثذال دلذ بُت لنذ القرآف الكرَل عن احلث على رعذية اليايم واالىامذـ بو؛ نرى الكثَت عن
الدوؿ االتسبلعية أفرادا وٚتذعذت؛ االىامذـ بذليايم ورعذياو ،فأنشئت الكثَت عن ادلراكز اخلَتية والدور
لرعذية األياذـ ،واالحسذف إليهم.
المعلم الثاني :أعر اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإعطذء السذئل.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ الضحىٔٓ :
اخالف ادلفسروف ُب ادلراد بذلسذئل ُب اآلية:
قذؿ ادلذوردي :أف السذئل األوؿ :ىو تسذئل الصدقة فبل تنهرهُ( ،ب رده إف عنعاو ،ورده برٛتة
ولُت ،قذلو قاذدة.
الثذٍل :السذئل عن الدين فبل تنهره بذلغلظة واجلفوة ،وأجةو برفق ولُت ،قذلو تسفيذف) (.)1
و(قذؿ أكثر ادلفسرين ىو تسذئل ادلعروؼ والصدقة ،إذا تسألك فبل تنهره فقد كنت فقَتا؛ فإعذ
()1

(=ٔ) الراغب " ادلفردات " عذدة :قهر-ص.ٙٛٚ

(ٕ) الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٚ /ٛ
(ٖ) الزجذج "ععذٍل القرآف وإعرابو " (٘.)ٖٗٓ /
(ٗ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الطبلؽ– بذب اللعذف )ٖ٘/ٙ(-ح رقمٖ٘ٓٗ :برواية عةد العزيز بن
أيب حذزـ ،عن أبيو ،عن تسهل ،وعسلم ُب صحيحو – كاذب الزىد والرقذئق -ٕ-بذب اإلحسذف إىل األرعلة
وادلسكُت واليايم – (ٗ )ٕٕٛٙ /ح رقم ٖ.ٕٜٛ
(٘) ادلذوردي "النكت والعيوف " (.)ٕٜ٘ /ٙ
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أف تطعمو ،وإعذ أف ترده ردا ليٍنذ.
قذؿ احلسن :أعذ إنو ليس بذلسذئل الذي يأتيك ولكن يذلب العلم وىذا قوؿ حيِت بن آدـ
قذؿ إذا جذءؾ يذلب العلم فبل تنهره والاحقيق أف اآلية تانذوؿ النوعُت)(.)5
واآلية عذعة ُب كل تسذئل؛ فبل خياص السذئل بسذئل بعينو؛ بل يشمل كل تسذئل ،تسواء تسذئل
الصدقة أو تسذئل العلم؛ ألف قولو تعذىل :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ يشمل قولو تعذىل:
  ﲕ ﲖ ﲗ الضحى ،ٚ :فذآلية تامثل ُب السذئل عن الدين والعلم والفاوى؛وتشمل أيضذ يذلب العلم؛ فيجب أال يُنهر.
ينهر.

 -ﭐ ﲙ ﲚ ﲛ الضحى ،ٛ :واآلية تامثل ُب تسذئل الصدقة وجيب أيضذ أال

وحكم جواب السذئل بنوعيو:
قذلو ابن العريب( :وأعذ السذئل عن الدين فجوابو فرض على العذمل على الكفذية كإعطذء تسذئل
الرب تسواء) (.)1
 ﲤ ﲥ ( هنره واناهر إذا اتساقةلو بكبلـ يزجره ،)1( ).وتقدير الكبلـ( :عهمذ يكن عن
شيء فبل تقهر اليايم وال تنهر السذئل) (.)1
وأعذ النهر ٔتذ ياحقق ععو عصلحة( ،فبل بأس) ( ،)1عثل( :إذا عرفت أف السذئل ُب العلم إمنذ
يريد الاعنت ،وأخذ رأيك وأخذ رأي فبلف وفبلف حىت يضرب آراء العلمذء بعضهذ بةعض ،وكذلك
تسذئل ادلذؿ إذا علمت أف الذي تسألك ادلذؿ غٍت فلك احلق أف تنهره) (.)6
وقد حذشذه تسةحذنو وتعذىل عمذ هنذه عنو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن قهر اليايم وهنر
السذئل ،ولكنو تذكَت بذلنعم ،ولبلناةذه إىل عذ جيب أف يكوف عليو ادلسلم.
أعذ ىو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -فحسةنذ أف نعرؼ رٛتاو عن قولو :ﳠ ﳡ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٗ.ٚ
ابن العريب "أحكذـ القرآف " (ٗ.)ٜٗٓ /
الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ )ٕٓٔ /ػ
الشوكذٍل "فاح القدير " (٘.)ٜ٘٘ /
العثيمُت "تفسَت جزء عم– ص ٕٓٗ.

( )ٙالعثيمُت "تفسَت جزء عم – ص ٕٓٗ.
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ﳢ األحزاب.ٖٗ :
وهبذا األعر االذلي ياحقق عةدأ الاكذفل االجامذعي ُب اإلتسبلـ.
المعلم الثالث :الاحدث بذلنعمة.
أي :نشر عذ أنعم اهلل تعذىل عليك عن نعم ،ويكوف ذلك؛ بذلشكر ،والثنذء على ادلنعِم.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ الضحىٔٔ :
عن رلذىد قذؿ( :بذلقرآف ،وعنو قذؿ :بذلنةوة ،أي :بلغ عذ أرتسلت بو ،واخلطذب للنيب-صلى
اهلل عليو وغَته-واحلكم داـ لو ولغَته) (.)5
()1
ادلنعم هبذ عليو-صلوات اهلل
وقذؿ آخروف :اآلية عذعة وىي تشملٚ( :تيع النعم).
َ
وعبلئكاو عليوُ-ب السورتُت ،وىذا عذ ٘تيل إليو النفس ،وقذؿ بو كثَت عن العلمذء وادلفسرين.
(والاحدث هبذ ،وإظهذرىذ عن شكرىذ) (.)1
حكم الاحديث بذلنعم :قذؿ العلمذء احملققوف( :الاحديث بنعم اهلل تعذىل جذئز عطلقذ ،بل
عندوب إليو إذا كذف الغرض أف يقادي بو غَته ،أو أف يشيع شكر اهلل تعذىل بلسذنو ،وإذا مل يأعن
على نفسو الفانة واإلعجذب ،فذلسًت أفضل) (.)1
والاحدث بذلنعم يشمل كل عذ أنعم اهلل تعذىل بو ،وعن ٍ
أجل النعم ىو :الدعوة إىل اهلل تعذىل،
واببلغ رتسذلاو؛ ألنو تعذىل قذؿ (فحدث) ،واليت تفيد الاكرار .فذهلل تعذىل خيذيب نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-بذدلداوعة على الةيذف والاةليغ.
وتكرار نشر الدعوة وتةليغهذ بعد النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن عهمة الدعذة والعلمذء.
لذلك عرب (حدث ) لافيد اتسامرارية الاةليغ والدعوة دلن مل تةلغو ،والاذكَت بنعم اهلل تعذىل ،واليت ال
تعد وال ٖتصى.
احلكمة ُب أف اهلل تعذىل أخر حق نفسو عن حق اليايم والعذئل:
(فيو وجوه:
أحدىذ :كأنو يقوؿ أنذ غٍت ،ومهذ زلاذجذف ،وتقدَل حق احملاذج أوىل.
(ٔ) القرييب "اجلذعع ألحكذـ القرآف "(ٕٓ )ٙٛ،ٙٚ /بذخاصذر.
(ٕ) أبو حيذف " الةحر احمليط " (ٓٔ.)ٜٗٛ /
(ٖ) ابن القيم "عدارج السذلكُت بُت عنذزؿ إيذؾ نعةد وإيذؾ نساعُت " (ٕ.)ٕٖٜ، ٕٖٛ /
(ٗ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٕٓ.)ٕٜٓ/
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وثذنيهذ :أنو وضع ُب حظهمذ الفعل ،ورضي لنفسو بذلقوؿ.
وثذلثهذ :أف ادلقصود عن ٚتيع الطذعذت؛ اتساغراؽ القلب ُب ذكر اهلل تعذىل ،فجعل خذ٘تة ىذه
الطذعذت ٖتدث اللسذف والقلب بنعم اهلل تعذىل؛ حىت تكوف خام الطذعذت على ذكر اهلل تعذىل ،ولذلك
عرب بلفظ (حدث) على قولو فخرب ليكوف ذلك حديثذ عنده ال ينسذه ويعيده عرة بعد أخرى) (.)5
والاحديث بذلنعمة ال يكوف إال بعد ٘تذعهذ وكمذذلذ ،فكذف عن الًتتيب الطةيعي أف يكوف
الاحديث بذلنعمة بعد حدوث كل النعم.
والاحديث بذلنعمة بعد ٘تذعهذ وكمذذلذ يدلنذ على عذ جيب أف يكوف عليو ادلعلموف والدعذة عن
الاحلي بذحللم واألنذة فبل يردوا تسذئبل وال يزجروه.
لذلك نرى عن ٚتذؿ الوحدة ادلوضوعية بُت آيذت السورة الواحدة ُب قولو تعذىل :ﱡﲧ
ﭐﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ أنو ليس
ﲨ ﲩ ﲪﱠ بعد قولو تعذىل:
على الداعية وادلعلم أف يقهر ضعيفذ يايمذ ،أو أف يرد تسذئبل زلروعذ ،أو حذئرأ ،تنعو عذال أو علمذ،
أو يضيق ٔتذ قد يواجو عن عقةذت؛ بل جيب أف يكوف لينذ ييةذ مسحذ عظهرا لنعم اهلل تعذىل عليو
شذكرا ذلذ عذكرا النذس هبذ.
املطلب الثاني :أمر اهلل تعاىل لنبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
في سورة الشرح.
أعر اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليؤ-تداوعة العةذدة والافرغ ذلذ حىت بعد تةليغ
الرتسذلة ،وذلك شكرا هلل تعذىل على عذ أنعم بو .قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ
الشرح.ٛ – ٚ :
المعلم األول :ادلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﭐﱠ .
وجو تعلق ىذا ٔتذ قةلو:
(أنو تعذىل دلذ عدد عليو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-نعمو السذبقة ،ووعده بذلنعم اآلتية ال
جرـ بعثو على الشكر واالجاهذد ُب العةذدة) (.)1

(ٔ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٓ.)ٕٕٓ /
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ.)ٚ /
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والنصب ععنذه ُب اللغة( :اإلعيذء عن العنذء) ( ،)5وادلراد بو الاعب.
وادلعٌت ( :فإذا فرغت فامهيد وإفذدة إليبلء العمل بعمل آخر ُب تقرير الدين ونفع األعة .وىذا
عن صيغ الداللة على تعذقب األعمذؿ) (.)1
رأي ادلفسرين ُب تعيُت ادلفروغ وادلفروغ عنو( :وقد اخالفوا ُب تعيينهمذ على أربعة أقواؿ:
األوؿ :إذا فرغت عن الفرائض فاأىب لقيذـ الليل.
الثذٍل :إذا فرغت عن الصبلة فذنصب للدعذء.
الثذلث :إذا فرغت عن اجلهذد فذعةد ربك.
الرابع :إذا فرغت عن أعر دنيذؾ فذنصب ألعر آخرتك) ( ،)1وكلهذ أقواؿ عاقذربة.
وُب ىذا عذ يدؿ على اليسر ُب األعر ،وأيضذ( ،تنةيهذ على أف اهلل تعذىل لطيف بعةذده فقدر
أال خيلو عُسر عن اقًتاف يُسر وأف لوال ذلك ذللك النذس) (.)1
احلذؼ يفيد العموـ ُب اآلية:
(وحذؼ ادلاعلق يفيد العموـ؛ أي :يفيد تعميم ادلعٌت ادلنذتسب لو ويدخل ُب ذلك العموـ ،عذ
كذف تسيذؽ الكبلـ جذء عن أجلو ،وىو فرد عن أفراد ىذا ادلعٌت العذـ) ( )1والعموـ يعٍت :أف تذىب
النفس فيو كل عذىب ياوافق عع احلذؿ وادلآؿ.
(فحذؼ ادلاعلق ىنذ لقصد العموـ ،وىو عموـ عرُب لنوع عن األعمذؿ اليت دؿ عليهذ السيذؽ؛
ليشمل كل عاعلق عملو شلذ ىو عهم كمذ علمت ،وىو أعلم باقدَل بعض األعمذؿ على بعض؛ إذا
مل ديكن اجامذع كثَت عنهذ بقدر اإلعكذف ،كمذ أقر اهلل بأداء الصبلة عع الشغل بذجلهذد)(.)6
وعلى كل فإف اهلل تعذىل أعر نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف جيعل فراغو عن كل عذ كذف
عشاغبل بو عن أعر دنيذه وآخرتو إىل النصب ُب عةذدتو ،ومل خيصص بذلك حذال عن أحواؿ فراغو
دوف حذؿ ،لعموـ الشرط ُب ذلك.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ابن عنظور " لسذف العرب" فصل النوف.)ٚ٘ٛ/ٔ(-
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
ابن العريب "أحكذـ القرآف "(ٗ)ٕٗٔ،ٖٗٔ /
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٗ /
عسذعد الطيذر " فصوؿ ُب أصوؿ الافسَت " صٕٕٔ ػ

( )ٙابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
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وقد حثت اآلية على اكمذؿ العمل و٘تذعو:
ونساناج ذلك عن تقدَل  :ﱕ على  ﱙ .
(وتقدَل فإذا فرغت على فذنصب لبلىامذـ باعليق العمل بوقت الفراغ عن غَته لااعذقب
األعمذؿ) (.)5
وُب ىذه اآلية:
 (توجيو للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يواصل بُت العةذدات وبعض ،وأال خيلي وقاذ()1
عن أوقذتو عن عةذدة ،فإذا فرغ عن عةذدة أتةعهذ بأخرى).
قل ،فعن أيب تسلمة بن عةد
 وفيو عن احلض على ادلداوعة على العمل الصذحل واتساداعاو وإف ًالرٛتن-رضي اهلل عنهمذ-عن عذئشة-رضي اهلل عنهذ-أف رتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -قذؿ:
( تسددوا وقذربوا ،واعلموا أف لن يدخل أحدكم عملو اجلنة ،وأف أحب األعمذؿ إىل اهلل أدوعهذ وإف
قل) (.)1
 ادلواصلة بُت العةذدات وبعضهذ ،وأال خيلو وقت عنهذ ،فعن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ:قذؿ رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورعضذف إىل
()1
رعضذف ،عكفرات عذ بينهن إذا اجانب الكةذئر)
 احلث على عمل اخلَت وادلسذرعة ُب فعلو ،فعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو قذؿ :قذؿ رتسوؿاهلل – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :بذدروا بذألعمذؿ فانذ كقطع الليل ادلظلم ،يصةح الرجل علؤعنذ
()1
وديسي كذفرا ،أو ديسي علؤعنذ ويصةح كذفرا ،يةيع دينو بعرض عن الدنيذ).
 ععرفة قيمة الوقت ُب عدـ ضيذعو ُب الكسل والالكلؤ ،فقد كذف رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل(ٔ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ.)ٚ /
(ٖ) الةخذري ُب صحيحو – كاذب الرقذؽ -بذب القصد وادلداوعة على العمل )ٜٛ /ٛ(-ح رقم ٗ،ٙٗٙ
وعسلم ُب صحيحو -كاذب صفة القيذعة واجلنة والنذر-بذب لن يدخل أحد اجلنة بعملو بل برٛتة اهلل تعذىل-
(ٗ )ٕٔٚٔ/ح رقم.ٕٛٔٛ :
(ٗ) عسلم ُب صحيحو –كاذب الطهذرة -بذب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ،ورعضذف إىل رعضذف
عكفرات دلذ بينهن عذ اجانةت الكةذئر )ٕٜٓ /ٔ(-ح رقم ٖٖٕ.
(٘) عسلم ُب صحيحو -كاذب اإلديذف- ٘ٔ-بذب احلث على ادلةذدرة بذألعمذؿ قةل تظذىر الفنت)ٔٔٓ /ٔ(-
ٓٔٔ) ح رقم .ٔٔٛ
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وعبلئكاو عليو -يساعيذ عن العجز والكسل ،فعن ععامر قذؿ :مسعت أيب قذؿ :مسعت أنس بن
عذلك -رضي اهلل عنو-قذؿ :كذف النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يقوؿ( :اللهم إٍل أعوذ بك عن
()5
العجز والكسل ،واجلنب واذلرـ ،وأعوذ بك عن فانة احمليذ وادلمذت ،وأعوذ بك عن عذاب القرب)
 احلرص على ٖتصيل عذ ينفع ُب الدنيذ واآلخرة ،فعن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ :قذؿرتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :ادللؤعن القوي خَت وأحب إىل اهلل عن ادللؤعن الضعيف ،وُب
كل خَت ،احرص على عذ ينفعك ،واتساعن بذهلل وال تعجز ،وإف أصذبك شيء ،فبل تقل لو أٍل
فعلت كذف كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل وعذ شذء فعل ،فإف لو تفاح عمل الشيطذف) (.)1
()1
(وىذه اآلية عن جواعع الكلم القرآنية دلذ احاوت عليو عن كثرة ادلعذٍل).
المعلم الثاني :الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ الشرحٛ :
()1
(رغةت ُب الشيء؛ إذا أردتو) ( ،)1و(أصل الرغةة :السعة ُب الشيء) .
()6
وادلراد( :اجعل رغةاك إىل اهلل تعذىل وحده)
ُ
وقدـ كلمة  ﱘ  على  ﱙ ( :إلفذدة االخاصذص) ( ،)1ألنو صذحب الرتسذلة ال
جيب أف تكوف رغةاو إال إىل اهلل تعذىل وحده ،وال يطلب شيء إال عنو تعذىل.
وحذؼ عفعوؿ ارغب ليفيد العموـ والشموؿ والسعة ُب كل عذ يرغةو النيب-صلوات اهلل
()8
وعبلئكاو عليو-عن (الكمذؿ النفسذٍل واناشذر الدين ونصر ادلسلمُت)
(ٔ) الةخذري ُب صحيحو-كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ ياعوذ عن اجلنب )ٕٖ /ٗ(-ح رقم ٖٕ ،ٕٛوعسلم ُب
صحيحو -كاذب -بذب الاعوذ عن العجز والكسل وغَته )ٕٜٓٚ/ٗ( -ح رقم.ٖٚٓٙ :
(ٕ) عسلم ُب صحيحو – كاذب القدر - ٛ-بذب ُب األعر بذلقوة وترؾ العجز واالتساعذنة بذهلل وتفويض ادلقذدير
هلل )ٕ٘ ٕٓ /ٗ(-ح رقم (ٗ.)ٕٙٙ
(ٖ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
(ٗ) اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة رغب.)ٖٔٚ /ٔ(-
(٘) الراغب " ادلفردات "بذب رغد-ص  ٖ٘ٛػ
( )ٙالزجذج "ععذٍل القرآف وإعرابو ػ ػ ػ ػ (٘)ٖٗٔ /
( )ٚابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٛ /
( )ٛابن عذشور " الاحرير والانوير (ٖٓ.)ٗٔٛ /
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قذؿ اإلعذـ الرازي ُب تقدير عفعوؿ فذرغب( :فيو وجهذف :ػ
أحدمهذ :اجعل رغةاك إليو خصوصذ ،وال تسأؿ إال فضلو عاوكبل عليو.
وثذنيهمذ :ارغب ُب تسذئر عذ تلامسو دينذ ودنيذ ،ونصرة على األعداء) (.)5
وكل ىذه ادلعذٍل عرادة.
وادلعٌت :أف ٕتعل رغةاك إليو وتوكل عليو ُب دينك ودنيذؾ.
وقد أفذدت اآلية:
 الاوجيو العذـ دلن ياسذىل ُب ضيذع الوقت ،أو يشكو فراغ الوقت؛ فعليو بشغل وقاو بذلعملوالطذعة فمذ يناهي عن عمل حىت يةدأ ُب آخر.
 بعد الفراغ عن عمل الدنيذ؛ االتساعداد لعمل اآلخرة. أف العمل والعةذدة جيب أف يصذحةهمذ الاوكل على اهلل تعذىل ،وال يوجد توكل بدوف عمل؛حىت ال ياحوؿ الاوكل إىل تواكل وىو( :االعامذد على الغَت) (.)1
فعن ادلغَتة بن أيب قرة السدوتسي-رضي اهلل عنو-قذؿ :مسعت أنس بن عذلك-رضي اهلل عنو-
يقوؿ :قذؿ رجل :يذ رتسوؿ اهلل أعقلهذ وأتوكل ،أو أيلقهذ وأتوكل .قذؿ( :اعقلهذ وتوكل) (.)1
 عشروعية الذكر والدعذء بعد الصلوات ادلفروضة. الاوكل على اهلل تعذؿ وحده دوف تسواه. الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل. وجوب صرؼ الرغةذت إليو تسةحذنو ال إىل غَته.ونرى عن ىذتُت اآلياُت ارتةذط آخر السورة بأوذلذ حيث بينت أف :ادلداوعة على العةذدات،
والقيذـ بذألعمذؿ ادلكلفُت هبذ ،بنشذطٍ ،ب الاوكل على اهلل تعذىل ُب كل األعور ،والرغةة فيمذ عند اهلل
تعذىل بذلدعذء؛ كل ىذا يلؤدي إىل انشراح الصدر ،ووضع ثقل الدنيذ ،وااليمئنذف فيمذ عند اهلل
تعذىل.
(ٔ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٕٖ.)ٕٜٓ /
(ٕ) أٛتد سلاذر " ععجم اللغة العربية ادلعذصرة (ٕ.)ٔ٘ٚٛ /
(ٖ) الًتعذي "تسنن الًتعذي (ٗ )ٙٙٛ /ح رقم ،ٕ٘ٔٚ :وقذؿ الًتعذي :وىذا حديث غريب عن حديث أنس
أنس ال نعرفو إال عن ىذا الوجو -وقذؿ األلةذٍل :حسنُ -ب كاذبو :صحيح اجلذعع الصغَت وزيذداتو
(ٔ )ٕٕٗ/برقم.ٔٓٙٛ :
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اخلامتة:
احلمد اهلل ادلنعم ادلافضل؛ الذي أنعم علينذ بذإلتسبلـ ،وتفضل علينذ فأرتسل إلينذ خَت
األنةيذء وادلرتسلُت؛ فأكرعو بنعمو عليو قةل الرتسذلة وبعدىذ ،وذكرىذ ُب قرآف يالى إىل أف يرث
اهلل األرض وعن عليهذُ ،ب تسورٌب الضحى والشرح ،وكأهنمذ تسورة واحدة تاحدث عن تلك
النعم ،وقد بينت ىذا ٔتذ تيسر يل عن خبلؿ ْتثي (الوحدة ادلوضوعية بُت تسورٌب الضحى
والشرح) فإف أصةت فذحلمد هلل على عذ أنعم وأفذض ،وإف قصرت فعذري أنٍت بشر ،وحسيب
أٍل اجاهدت.
وآخر دعوانذ أف احلمد هلل رب العذدلُت.
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النتائج واملكرتحات:

أوال :أهم النتائج.
اتساطذعت الةذحثة عن خبلؿ تفسَت تسورٌب الضحى والشرح عن تفذتسَت تراثنذ الكةَت
والكاب األصيلة واحلديثة صحيحة ادلنهج أف تاوصل إىل:
ٔ .الانذتسب بُت السورتُت كوحدة ادلوضوعية عن حيث النزوؿ وادلوضوع.
ٕ .خطذب اهلل تعذىل لنةيو ُب السورتُت.
ٖ .شدة العنذية اإلذلية بذلنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلقسم على وصلو وتواصلو.
ٗ .االتسامرار ُب عطذء اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–ُب الدنيذ واآلخرة.
٘ .الوعد بذلنصر والامكُت للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وألعاو.
 .ٙرعذية اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل النةوة واتسامرارىذ بعد النةوة.
 .ٚاألعر عن اهلل لنةيو بأف جزاء اإلحسذف إحسذف؛ بفعل عذ يساوجب عذ كذف عن نعمو
عليو بعد النةوة.
 .ٛأف ُب االبابلء عذ يوجب الشكر ،وعراعذة ٔتن ىو ٔتثل احلذؿ ُب الةبلء.
 .ٜهتيئة وإعداد اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لاحمل أعةذء الرتسذلة.
ٓٔ .عصمة النيب –صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الاةليغ ،أعذ اعورىم الةشرية فهم
ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر ،وحذذلم بعد توباهم عنهذ أًب وأكمل.
ٔٔ .رفع ذكر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-خذصة ،ودواـ ذكر كل عن تسذىم
وشذرؾ ُب نشر اإلتسبلـ وفضذئلو ،والاذريخ خَت شذىد على ذلك ،وحفظ لنذ رجذال.
ٕٔ .وعد اهلل تعذىل بذليسر والايسَت على ادلعسر ،وتفريج الكروب ،وىي تسنة اهلل ُب
خلقو ٔتجيء اليسر بعد الضيق والكرب.
ٖٔ .ادلداوعة على فعل األعمذؿ الصذحلة بنية الاقرب إىل اهلل تعذىل ،والرغةة فيمذ عنده.
ٗٔ .بيذف أف فبلح اإلنسذف وصلذحو عاوقف على توكلو على اهلل تعذىل بعد األخذ
بذألتسةذب وىو العمل والعةذدة.
٘ٔ .عذ جيب أف يكوف عليو الدعذة والعلمذء وادلعلموف عن مسذحة ولُت ويسر وٖتمل.
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ثانيا :المقترحات:
ٔ-االىامذـ بإظهذر الانذتسب والوحدة بُت قصذر تسور القرآف الكرَل عن خبلؿ الافسَت
ادلوضوعي.
ٕ-عمل رابطة تواصل للمشاغلُت وادلهامُت بعلم الافسَت؛ للةحث عمذ جيب أف يةُحث فيو
عن عوضوعذت؛ لاجنب تكرار عوضوعذت الةحث ،وْتث عذال فذئدة ُب ْتثو.
وٕتدد اجلذععذت اإلتسبلعية؛ ادلوضوعذت اليت تةحث ُب علم الافسَت وخذصة ُب
ٖ-أف ُٖتدد ُ
رلذؿ الوحدة ادلوضوعية بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو.
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املصادر.واملراجع

القرآف الكرَل.
األعبلـ-خَت الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فذرس ،الزركلي الدعشقي (ادلاوَبٖٜٔٙ :ىػ) -
النذشر :دار العلم للمبليُت-الطةعة :اخلذعسة عشر -أيذر  /عذيو ٕٕٓٓ ـ
أحكذـ القرآف-القذضي زلمد بن عةد اهلل أبو بكر بن العريب ادلعذفري االشةيلي ادلذلكي (ادلاوَب:
ٖٗ٘ىػ) -راجع أصولو وخرج أحذديثو وعلَّق عليو :زلمد عةد القذدر عطذ-النذشر :دار
الكاب العلمية ،بَتوت – لةنذف-الطةعة :الثذلثة ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ-ـ
أتسرار الاكرار ُب القرآف ادلسمى الربىذف ُب توجيو عاشذبو القرآف دلذ فيو عن احلجة والةيذف-زلمود بن
ٛتزة بن نصر ،أبو القذتسم برىذف الدين الكرعذٍل ،ويعرؼ باذج القراء (ادلاوَب :ضلو ٘ٓ٘ىػ)
احملقق :عةد القذدر أٛتد عطذ-عراجعة وتعليق :أٛتد عةد الاواب عوض-دار النشر :دارالفضيلة
أتسرار ترتيب القرآف-عةد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلؿ الدين السيويي (ادلاوَبٜٔٔ :ىػ) -النذشر:
دار الفضيلة للنشر والاوزيع
أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف-زلمد األعُت بن زلمد ادلخاذر بن عةد القذدر اجلكٍت
الشنقيطي-النذشر :دار الفكر للطةذعة والنشر والاوزيع بَتوت – لةنذف-عذـ النشرٔٗٔ٘ :
ىػ  ٜٜٔ٘-عػ
إرشذد العقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرَل-ادللؤلف :أبو السعود العمذدي زلمد بن زلمد بن
عصطفى (ادلاوَبٜٕٛ :ىػ) -النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت
أيسر الافذتسَت لكبلـ العلي الكةَت-ادللؤلف :جذبر بن عوتسى بن عةد القذدر بن جذبر أبو بكر
اجلزائري-النذشر :عكاةة العلوـ واحلكم ،ادلدينة ادلنورة ،ادلملكة العربية السعودية-الطةعة:
اخلذعسةٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ
الةحر احمليط ُب الافسَت حملمد بن يوتسف الشهَت بأيب حيذف االندلسي الغرنذيي (ٗ٘ ٙػ ٗ٘ٚىػ)
عراجعة صدقي زلمد ٚتيل (ط دار الفكر ٕٔٗٔىػ ػ ٕٜٜٔـ) بَتوت ػ لةنذف.
الةداية والنهذية البن كثَتٖ ،تقيق زلمد عةد العزيز النجذر ،عطةعة الفجذلة اجلديدة ،القذىرة.
الربىذف ُب تنذتسب تسور القرآف-أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفي الغرنذيي ،أبو جعفر (ادلاوَب:
ٚٓٛىػ) ٖ-تقيق :زلمد شعةذٍل-دار النشر :وزارة األوقذؼ والشلؤوف اإلتسبلعية ػ ادلغرب-عذـ
النشر ٔٗٔٓ :ىػ  ٜٜٔٓ -ـ
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الةيذف ُب ع ّد آي القرآف-عثمذف بن تسعيد بن عثمذف بن عمر أبو عمرو الداٍل (ادلاوَبٗٗٗ :ىػ) -
احملقق :غذًل قدوري احلمد-النذشر :عركز ادلخطويذت والًتاث – الكويت-الطةعة :األوىل،
ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـٚ ،تذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء  -ص.ٖٔ٘ -
تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ-مشس الدين أبو عةد اهلل زلمد بن أٛتد بن عثمذف بن
قَ ْذديذز الذىيب (ادلاوَبٚٗٛ :ىػ) -احملقق :عمر عةد السبلـ الادعري-النذشر :دار الكاذب
العريب ،بَتوت-الطةعة :الثذنية ٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ-ـ.
الاةيذف ُب أقسذـ القرآف-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ادلاوَب:
ٔ٘ٚىػ) -احملقق :زلمد حذعد الفقي-النذشر :دار ادلعرفة ،بَتوت ،لةنذف
الاحرير والانوير للعبلعة الشيخ الطذىر بن عذشور (ط دار تسحنوف ػ تونس)
تفسَت أيب السعود ادلسمى إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل لقذضي القضذة اإلعذـ أيب
السعود زلمد بن زلمد العمذدي ادلاوَب تسنة ٜٔ٘ىػ (ط دار إحيذء الًتاث العريب ػ بَتوت ػ
لةنذف)
تفسَت الرازي -عفذتيح الغيب = الافسَت الكةَت-أبو عةد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت
الايمي الرازي ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ادلاوَبٙٓٙ :ىػ) - )ٕٜٓ /ٖٕ(-
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة ٕٔٗٓ -ىػ
تفسَت ادلذوردي = النكت والعيوف-أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حةيب الةصري
الةغدادي ،الشهَت بذدلذوردي (ادلاوَبٗ٘ٓ :ىػ) -احملقق :السيد ابن عةد ادلقصود بن عةد
الرحيم-النذشر :دار الكاب العلمية -بَتوت  /لةنذف
تفسَت ادلراغي-أٛتد بن عصطفى ادلراغي –النذشر :شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب
وأوالده ٔتصر-الطةعة :األوىل ٖٔٙ٘ ،ىػ  ٜٔٗٙ-ـ
الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج-ادللؤلف :د وىةة بن عصطفى الزحيلي-النذشر :دار الفكر
ادلعذصر – دعشق-الطةعة :الثذنية ٔٗٔٛ ،ىػ
تفسَت جزء عم-زلمد بن صذحل بن زلمد العثيمُت –-إعداد وٗتريج :فهد بن نذصر السليمذف-
النذشر :دار الثريذ للنشر والاوزيع ،الريذض-الطةعة :الثذنية ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ-ـ
تفسَت القرآف العزيز-أبو عةد اهلل زلمد بن عةد اهلل بن عيسى بن زلمد ادلري ،اإللةَتي ادلعروؼ بذبن
أيب َزَعنُِت ادلذلكي (ادلاوَبٖٜٜ :ىػ) -احملقق :أبو عةد اهلل حسُت بن عكذشة -زلمد بن
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عصطفى الكنز-النذشر :الفذروؽ احلديثة -عصر /القذىرة-الطةعة :األوىلٕٖٔٗ ،ىػ -
ٕٕٓٓـ
تفسَت عقذتل بن تسليمذف-أبو احلسن عقذتل بن تسليمذف بن بشَت األزدي الةلخي (ادلاوَبٔ٘ٓ :ىػ)
احملقق :عةد اهلل زلمود شحذتو-النذشر :دار إحيذء الًتاث – بَتوت-الطةعة :األوىل -ٖٕٗٔ ىػ
تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف-عةد الرٛتن بن نذصر بن عةد اهلل السعدي -احملقق :عةد
الرٛتن بن ععبل اللوحيق-النذشر :علؤتسسة الرتسذلة-الطةعة :األوىل ٕٓٗٔىػ  ٕٓٓٓ-ـ
جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف-زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غذلب اآلعلي ،أبو جعفر الطربي
(ادلاوَبٖٔٓ :ىػ) -احملقق :أٛتد زلمد شذكر-النذشر :علؤتسسة الرتسذلة-الطةعة :األوىل،
ٕٓٗٔ ىػ  ٕٓٓٓ-ـ
اجلذعع ادلسند الصحيح ادلخاصر عن أعور رتسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وتسلم وتسننو وأيذعو = صحيح
الةخذري-زلمد بن إمسذعيل أبو عةد اهلل الةخذري اجلعفي-احملقق :زلمد زىَت بن نذصر
النذصر-النذشر :دار يوؽ النجذة (عصورة عن السلطذنية بإضذفة ترقيم زلمد فلؤاد عةد الةذقي)
الطةعة :األوىلٕٕٔٗ ،ىػاجلذعع ألحكذـ القرآف  -أبو عةد اهلل زلمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصذري اخلزرجي مشس
الدين القرييب (ادلاوَبٙٚٔ :ىػ) ٖ -تقيق :أٛتد الربدوٍل وإبراىيم أيفيش-النذشر :دار
الكاب ادلصرية – القذىرة-الطةعة :الثذنيةٖٔٛٗ ،ىػ ٜٔٙٗ -ـ.
اجلدوؿ ُب إعراب القرآف الكرَل-زلمود بن عةد الرحيم صذُب-النذشر :دار الرشيد ،دعشق -
علؤتسسة اإلديذف ،بَتوت-الطةعة الرابعة ٔٗٔٛ -ىػ
ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء-علي بن زلمد بن عةد الصمد اذلمداٍل ادلصري الشذفعي ،أبو احلسن،
علم الدين السخذوي (ادلاوَبٖٙٗ :ىػ) -دراتسة وٖتقيق :عةد احلق عةد الداَل تسيف
القذضي(-أصل الكاذب رتسذلة دكاوراه بإشراؼ د زلمد تسذمل احمليسن) -النذشر :علؤتسسة
الكاب الثقذفية – بَتوت-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ
ٚتهرة اللغة-أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد األزدي (ادلاوَبٖٕٔ :ىػ) -احملقق :رعزي عنَت
بعلةكي-النذشر :دار العلم للمبليُت – بَتوت-الطةعة :األوىلٜٔٛٚ ،ـ
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حِ
ذشيةُ الشِّه ِ
يضذ ِوي ،الْ ُم َس َّمذةِ :عنَذيةُ القذضي وكِ َفذيةُ الراضي َعلَى ت ْفس َِت
ذب َعلَى ت ْفس َِت الةَ َ
َ
َ
يضذوي-شهذب الدين أٛتد بن زلمد بن عمر اخلفذجي ادلصري احلنفي-دار النشر :دار
الةَ َ
صذدر – بَتوت.
حيذة زلمد -زلمد حسُت ىيكل-الطةعة الاذتسعة-عكاةة النهضة-القذىرة ٜ٘ٔٙـ.
َدرج الدُّرر ُب تَِف ِ
الس َور-أبو بكر عةد القذىر بن عةد الرٛتن بن زلمد الفذرتسي األصل،
سَت اآل ِي و ُّ
ُْ
اجلرجذٍل الدار (ادلاوَبٗٚٔ :ىػ) -زلقق القسم األوؿ :يلعت صبلح الفرحذف-زلقق القسم
الثذٍل :زلمد أديب شكور أعرير-النذشر :دار الفکر-عمذف ،األردف
ديواف حسذف بن ثذبت-حسذف بن ثذبت األنصذري-شرحو وكاب ىواعشو وقدـ لو األتساذذ :عةدا
عهنذ-الطةعة الثذنيةٔٗٔٗ(-ىػ ٜٜٔٗ -ـ) – دار الكاب العلمية -بَتوت لةنذف.
رد شةهذت حوؿ عصمة النيب صلى اهلل عليو وتسلم ُب ضوء السنة النةوية الشريفة-رتسذلة دكاوراه –
للةذحث :عمذد السيد زلمد إمسذعيل الشربيٌتٕٖٔٗ-ىػ ٕٕٓٓ-ـ-دار اليقُت.
روح ادلعذٍل ُب تفسَت القرآف العظيم والسةع ادلثذٍل-شهذب الدين زلمود بن عةد اهلل احلسيٍت
األلوتسي – (احملقق :علي عةد الةذري عطية-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة:
األوىل ٔٗٔ٘ ،ىػ
زاد ادلعذد ُب ىدي خَت العةذد-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(ادلاوَبٚ٘ٔ :ىػ) -النذشر :علؤتسسة الرتسذلة ،بَتوت -عكاةة ادلنذر اإلتسبلعية ،الكويت-
الطةعة :السذبعة والعشروف ٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ/ـ
تسنن الًتعذي-زلمد بن عيسى بن َتس ْورة بن عوتسى بن الضحذؾ ،الًتعذي ،أبو عيسى (ادلاوَب:
ٕٜٚىػ) ٖ-تقيق وتعليق- :إبراىيم عطوة عوض ادلدرس ُب األزىر الشريف (جػ ٗ)٘ ،
النذشر :شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب – عصر-الطةعة :الثذنية ٖٜٔ٘ ،ىػ  ٜٔٚ٘-ـ
السَتة النةوية البن ىشذـ-عةد ادللك بن ىشذـ بن أيوب احلمَتي ادلعذقري ،أبو زلمدٚ ،تذؿ الدين
(ادلاوَبٕٖٔ :ىػ) ٖ-تقيق :عصطفى السقذ وإبراىيم األبيذري وعةد احلفيظ الشليب-النذشر:
شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب وأوالده ٔتصر-الطةعة :الثذنيةٖٔٚ٘ ،ىػ ٜٔ٘٘-
ـ
السَتة النةوية ُب ضوء ادلصذدر األصلية د-عهدي رزؽ اهلل أٛتد -طٗ(ٕٔٗٔػ ٕ )ٜٜٔعركز ادللك
فيصل للةحوث والدراتسذت اإلتسبلعية.
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شذرات الذىب دراتسة ُب الةبلغة القرآنية -زلمود توفيق زلمد تسعد -أتساذذ الةبلغة والنقد ورئيس
القسمُ -ب كلية اللغة العربية جذععة األزىر شةُت الكوـ -الطةعة األوىل ٕٕٗٔ ىػ -عكاةة
وىةة ػ القذىرة ػ عذبدين.
الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى-عيذض بن عوتسى بن عيذض بن عمروف اليحصيب السةيت ،أبو
الفضل (ادلاوَب٘ٗٗ :ىػ) -النذشر :دار الفيحذء – عمذف-الطةعة :الثذنية  ٔٗٓٚ-ىػ
الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية-أبو نصر إمسذعيل بن ٛتذد اجلوىري الفذرايب ٖ-تقيق :أٛتد عةد
الغفور عطذر -الطةعة :الرابعة  ٔٗٓٚىػ  ٜٔٛٚ-ـ --دار العلم للمبليُت -بَتوت.
صحيح اجلذعع الصغَت وزيذداتو-أبو عةد الرٛتن زلمد نذصر الدين ،بن احلذج نوح بن صلذٌب بن آدـ،
األشقودري األلةذٍل (ادلاوَبٕٔٗٓ :ىػ) -النذشر :ادلكاب اإلتسبلعي.
عمدة القذري شرح صحيح الةخذري-أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن عوتسى بن أٛتد بن حسُت
الغياذىب احلنفي بدر الدين العيٍت (ادلاوَبٛ٘٘ :ىػ) -النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب –
بَتوت.
غريب القرآف-أبو زلمد عةد اهلل بن عسلم بن قايةة الدينوري (ادلاوَبٕٚٙ :ىػ) -احملقق :أٛتد
صقر-النذشر :دار الكاب العلمية (لعلهذ عصورة عن الطةعة ادلصرية)  -السنة ٖٜٔٛ :ىػ -
 ٜٔٚٛـ
فاح الةذري شرح صحيح الةخذري-أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشذفعي-النذشر:
دار ادلعرفة -بَتوت-ٖٜٔٚ ،رقم كاةو وأبوابو وأحذديثو :زلمد فلؤاد عةد الةذقي-قذـ بإخراجو
وصححو وأشرؼ على يةعو :زلب الدين اخلطيب-عليو تعليقذت العبلعة :عةد العزيز بن
عةد اهلل بن بذز.
فاح الةيذف ُب عقذصد القرآف تأليف العبلعة أيب الطيب صديق بن حسن بن علي احلسيٍت القنوجي
الةخذري وضع حواشيو إبراىيم مشس الدين-الطةعة األوىلٕٔٗٓ(-ىػ ػ ٜٜٜٔـ)  -دار
الكاب العلمية -بَتوت لةنذف.
فاح الرٛتن بكشف عذ يلاةس ُب القرآف-زكريذ بن زلمد بن أٛتد بن زكريذ األنصذري ،زين الدين
أبو حيِت السنيكي (ادلاوَبٜٕٙ :ىػ) -احملقق :زلمد علي الصذبوٍل-النذشر :دار القرآف
الكرَل ،بَتوت – لةنذف-الطةعة :األوىل ٖٔٗٓ ،ىػ  ٜٖٔٛ -ـ
فاح القدير-زلمد بن علي بن زلمد بن عةد اهلل الشوكذٍل اليمٍت-النذشر :دار ابن كثَت ،دار الكلم
الطيب -دعشق ،بَتوت-الطةعة :األوىل  ٔٗٔٗ-ىػ
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فصوؿ ُب أصوؿ الافسَت-د عسذعد بن تسليمذف بن نذصر الطيذر-تقدَل :د .زلمد بن صذحل
الفوزاف-النذشر :دار ابن اجلوزي-الطةعة :الثذنيةٕٖٔٗ ،ىػ
فقو السنة -للشيخ زلمد الغزايل -الطةعة الرابعة ػ ٗٔٗٔىػ ػ ٜٜٗٔـ-دار القلم ػ بَتوت.
فقو السَتة النةوية -د .زلمد تسعيد رعضذف الةويي -الطةعة السذبعة ٖٜٔٛ( -ىػ ػ ٜٔٚٛـ) -
دعشق دار الفكر.
القرآف ونقض عطذعن الرىةذف-د صبلح عةد الفاذح اخلذلدي-دار النشر :دار القلم – دعشق-
الطةعة األوىل ٕٔٗٛ :ىػ  ٕٓٓٚ-ـ
الكاذب ادلصنف ُب األحذديث واآلثذر-أبو بكر بن أيب شيةة ،عةد اهلل بن زلمد بن إبراىيم بن
عثمذف بن خواتسيت العةسي (ادلاوَبٕٖ٘ :ىػ) -احملقق :كمذؿ يوتسف احلوت-النذشر :عكاةة
الرشد – الريذض-الطةعة :األوىلٜٔٗٓ ،
الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل-ادللؤلف :أبو القذتسم زلمود بن عمرو بن أٛتد-لزسلشري جذر
اهلل (ادلاوَبٖ٘ٛ :ىػ) -النذشر :دار الكاذب العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة  ٔٗٓٚ-ىػ
ادلسادرؾ على الصحيحُت-ادللؤلف :أبو عةد اهلل احلذكم زلمد بن عةد اهلل بن زلمد بن ٛتدويو بن
نُعيم بن احلكم الضيب الطهمذٍل النيسذبوري ادلعروؼ بذبن الةيع (ادلاوَبٗٓ٘ :ىػ) ٖ-تقيق:
عصطفى عةد القذدر عطذ-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل- ٔٗٔٔ ،
ٜٜٓٔ
اللةذب ُب علوـ الكاذب-أبو حفص تسراج الدين عمر بن علي بن عذدؿ احلنةلي الدعشقي النعمذٍل
(ادلاوَبٚٚ٘ :ىػ) -احملقق :الشيخ عذدؿ أٛتد عةد ادلوجود والشيخ علي زلمد ععوض-
النذشر :دار الكاب العلمية  -بَتوت  /لةنذف-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ-ـ
لسذف العرب البن عنظور – الطةعة الثذلثة-دار صذدر بَتوت ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٔٗ-ـ)
دلسذت بيذنية ُب نصوص عن الانزيل-د .فذضل صذحل السذعرائي-أتساذذ النحو ُب جذععة الشذرقة.
عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي-عصطفى عسلم-النذشر :دار القلم-الطةعة :الرابعة ٕٔٗٙىػ -
ٕ٘ٓٓـ
رللة اجلذععة اإلتسبلعية بذدلدينة ادلنورة – العدد -٘ٛبعنواف :رتسذئل مل ٖتملهذ الربيد-للشيخ عةد
الرؤوؼ اللةدي-بكلية الشريعة بذجلذععة اإلتسبلعية-ص.ٕ٘ٚ
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رلموع الفاذوى-تقي الدين أبو العةذس أٛتد بن عةد احلليم بن تيمية احلراٍل (ادلاوَبٕٚٛ :ىػ)-
احملقق :عةد الرٛتن بن زلمد بن قذتسم-النذشر :رلمع ادللك فهد لطةذعة ادلصحف الشريف،
ادلدينة النةوية ،ادلملكة العربية السعودية-عذـ النشرٔٗٔٙ- :ىػٜٜٔ٘/ـ
احملرر الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز-أبو زلمد عةد احلق بن غذلب بن عةد الرٛتن بن ٘تذـ بن
عطية األندلسي احملذريب (ادلاوَبٕ٘ٗ :ىػ) -احملقق :عةد السبلـ عةد الشذُب زلمد-النذشر:
دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل  ٕٕٔٗ-ىػ
عدارج السذلكُت بُت عنذزؿ إيذؾ نعةد وإيذؾ نساعُت-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس
الدين ابن قيم اجلوزية (ادلاوَبٚ٘ٔ :ىػ) -احملقق :زلمد ادلعاصم بذهلل الةغدادي-النذشر :دار
الكاذب العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة ٔٗٔٙ ،ىػ ٜٜٔٙ-ـ.
عدارؾ الانزيل وحقذئق الاأويل-أبو الربكذت عةد اهلل بن أٛتد بن زلمود حذفظ الدين النسفي
(ادلاوَبٚٔٓ :ىػ) -حققو وخرج أحذديثو :يوتسف علي بديوي-راجعو وقدـ لو :زليي الدين
ديب عساو-النذشر :دار الكلم الطيب ،بَتوت-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٔٛ-ـ
ادلدخل اىل الافسَت ادلوضوعي-د-عةد الساذر تسعيد-دار الطةذعة والنشر االتسبلعية.
ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
ِ
عص ِ
السوِر -ويس َّمى" :ادل ْق ِ
اؼ علَى ع َق ِ
ورٍة
ص ُد األ ْ
ذص ِد ِّ
َ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
َ َ
ُ
َ
اتس ِم ُك ِّل ُتس َ
َ
َ
َ
َ
ِ
لم َس َّمى"-إبراىيم بن عمر بن حسن الربذط بن علي بن أيب بكر الةقذعي (ادلاوَبٛٛ٘ :ىػ)
لُ
 دار النشر :عكاةة ادلعذرؼ – الريذض-الطةعة :األوىل  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٚ -ـادلسادرؾ على الصحيحُت-أبو عةد اهلل احلذكم زلمد بن عةد اهلل بن زلمد بن ٛتدويو بن نُعيم بن
احلكم الضيب الطهمذٍل النيسذبوري ادلعروؼ بذبن الةيع (ادلاوَبٗٓ٘ :ىػ) ٖ-تقيق :عصطفى
عةد القذدر عطذ-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىلٜٜٔٓ – ٔٗٔٔ ،
ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رتسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وتسلم-عسلم بن
احلجذج أبو احلسن القشَتي النيسذبوري (ادلاوَبٕٙٔ :ىػ) -احملقق :زلمد فلؤاد عةد الةذقي-
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت.
ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف = تفسَت الةغوي-زليي السنة ،أبو زلمد احلسُت بن عسعود الةغوي
(ادلاوَب٘ٔٓ :ىػ) -احملقق :حققو وخرج أحذديثو زلمد عةد اهلل النمر -عثمذف ٚتعة ضمَتية
تسليمذف عسلم احلرش-النذشر :دار ييةة للنشر والاوزيع-الطةعة :الرابعة ٔٗٔٚ ،ىػ - ٜٜٔٚـ
- 115 -

الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح ،د .ماجدة خليفة قاسم

ععذٍل القرآف للفراء –احملقق :أٛتد يوتسف النجذٌب  /زلمد علي النجذر  /عةد الفاذح إمسذعيل
الشليب-النذشر :دار ادلصرية للاأليف والًتٚتة – عصر-الطةعة :األوىل.
ععذٍل القرآف وإعرابو-إبراىيم بن السري بن تسهل ،أبو إتسحذؽ الزجذج (ادلاوَبٖٔٔ :ىػ) -احملقق:
عةد اجلليل عةده شليب-النذشر :عذمل الكاب – بَتوت-الطةعة :األوىل  ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ-ـ
ععذٍل القرآف-أبو زكريذ حيِت بن زيذد بن عةد اهلل بن عنظور الدليمي الفراء (ادلاوَبٕٓٚ :ىػ) -
احملقق  :أٛتد يوتسف النجذٌب  /زلمد علي النجذر  /عةد الفاذح إمسذعيل الشليب-النذشر :دار
ادلصرية للاأليف والًتٚتة – عصر-الطةعة :األوىل .والطربي ُب تفسَته)ٜٗٔ /ٕٗ(-
ععجم الةلداف يذقوت عةد اهلل الروعي الةغدادي ادلاوَب تسنة ٕٙٙىػ  --ط دار صذدر بَتوت
( ٖٔٚٙىػ ػٜٔ٘ٙـ)
ععجم عقذييس اللغة-أٛتد بن فذرس بن زكريذ القزويٍت الرازي ،أبو احلسُت (ادلاوَبٖٜ٘ :ىػ) -
احملقق :عةد السبلـ زلمد ىذروف-النذشر :دار الفكر-عذـ النشرٖٜٜٔ :ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
عفذتيح الغيب = الافسَت الكةَت-أبو عةد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت الايمي الرازي
ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ادلاوَبٙٓٙ :ىػ)  -النذشر :دار إحيذء الًتاث
العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة  ٕٔٗٓ -ىػ
ادلفردات ُب غريب القرآف-أبو القذتسم احلسُت بن زلمد ادلعروؼ بذلراغب األصفهذٍل (ادلاوَب:
ٕٓ٘ىػ) -احملقق :صفواف عدنذف الداودي-النذشر :دار القلم ،الدار الشذعية -دعشق
بَتوت-الطةعة :األوىل  ٕٔٗٔ-ىػ
عويأ اإلعذـ عذلك-عذلك بن أنس بن عذلك بن عذعر األصةحي ادلدٍل (ادلاوَبٜٔٚ :ىػ) -صححو
ورقمو وخرج أحذديثو وعلق عليو :زلمد فلؤاد عةد الةذقي
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب ،بَتوت – لةنذف-عذـ النشر ٔٗٓٙ :ىػ  ٜٔٛ٘-ـ
ادلوافقذت-إبراىيم بن عوتسى بن زلمد اللخمي الغرنذيي الشهَت بذلشذييب (ادلاوَبٜٚٓ :ىػ) -
احملقق :أبو عةيدة عشهور بن حسن آؿ تسلمذف-النذشر :دار ابن عفذف-الطةعة :الطةعة
األوىل ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ /ـ
النذتسخ وادلنسوخ البن حزـ -الطةعة األوىل ٔٗٓٙ-ىػ  ٜٔٛٙ-ـ -دار الكاب العلمية – بَتوت.
النذتسخ وادلنسوخ-ذلةة اهلل بن تسبلعة بن نصر ادلقري-النذشر :ادلكاب اإلتسبلعي – بَتوت-الطةعة
األوىلٔٗٓٗ ،ىػٖ-تقيق :زىَت الشذويش زلمد كنعذف_ النذشر :دار الكاب العلمية ،بَتوت
– لةنذف-الطةعة :األوىل ٔٗٔ٘ ،ىػ  ٜٜٔٗ-ـ
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النةأ العظيم نظرات جديدة ُب القرآف الكرَل-زلمد بن عةد اهلل دراز-اعاٌت بو :أٛتد عصطفى
فضيلة-قدـ لو :أ .د .عةد العظيم إبراىيم ادلطعٍت-النذشر :دار القلم للنشر والاوزيع-الطةعة:
يةعة عزيدة وزلققة ٕٔٗٙىػٕٓٓ٘-ـ
نظم الدرر ُب تنذتسب اآليذت والسور-إبراىيم بن عمر بن حسن الربذط بن علي بن أيب بكر
الةقذعي (ادلاوَبٛٛ٘ :ىػ) -النذشر :دار الكاذب اإلتسبلعي ،القذىرة
القصذب
النكت الدالة على الةيذف ُب أنواع العلوـ واألحكذـ-أٛتد زلمد بن علي بن زلمد ال َكَرجي َّ
(ادلاوَب :ضلو ٖٓٙىػ) ٖ -تقيق :شذيع بن عةده بن شذيع األمسري-دار النشر :دار القيم -
دار ابن عفذف-الطةعة :األوىل ٕٗٗٔ ىػ  ٕٖٓٓ -ـ
النكت ُب القرآف الكرَل (ُب ععذٍل القرآف الكرَل وإعرابو) -علي بن فَضَّذؿ بن علي بن غذلب
ادلج ِ
ذشعِي القَتواٍل ،أبو احلسن (ادلاوَبٜٗٚ :ىػ) -دراتسة وٖتقيق :د .عةد اهلل عةد القذدر
َُ
الطويل-دار النشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل ٕٔٗٛ ،ىػ  ٕٓٓٚ-ـ
الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل-د-زلمد زلمود حجذزي
الوتسيط ُب تفسَت القرآف اجمليد-ادللؤلف :أبو احلسن علي بن أٛتد بن زلمد بن علي الواحدي،
النيسذبوري ،الشذفعي (ادلاوَبٗٙٛ :ىػ) ٖ-تقيق وتعليق :الشيخ عذدؿ أٛتد عةد ادلوجود،
الشيخ علي زلمد ععوض ،الدكاور أٛتد زلمد صَتة ،الدكاور أٛتد عةد الغٍت اجلمل،
الدكاور عةد الرٛتن عويس-قدعو وقرظو :األتساذذ الدكاور عةد احلي الفرعذوي
الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز-أبو احلسن علي بن أٛتد بن زلمد بن علي الواحدي ،النيسذبوري،
الشذفعي (ادلاوَبٗٙٛ :ىػ) ٖ-تقيق :صفواف عدنذف داوودي-دار النشر :دار القلم ،الدار
الشذعية  -دعشق ،بَتوت-الطةعة :األوىلٔٗٔ٘ ،
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وعامل احملافظة عمى األشرة يف شٕرة الطالق
Features of Preserving The Family
in Al-Talaq Chapter

إِ ْعداد:

صاحل حمىد حمىد شٗد
ماجستَت يف ٗتصص القرآن وعلومو ومشرف الًتبية اإلسالمية بإدارة تعليم جازان ساب ًقا

معالم المحافظة على األسرة في سورة الطالق ،صالح محمد محمد سيد

املصتخمص
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا١ترسلُت ،أما بعد :ىذا البحث
عنوانو (معامل احملافظة على األسرة يف سورة الطالق ) ،وأىدافو الوصول بالقارئ اىل أحد مواضع
اىتمام القرآن الكرمي باألسرة ،كما ىو يف سورة الطالق ،وكيف بُت معامل احملافظة عليها ،سواء
كانت معامل قلبية كالتقوى والتوكل والوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،أو ا١تعامل اٟتقوقية كالنفقة
والسكٌت ،وبيان اٟتكمة الظاىرة من عدم إخراج الرجعية من دارىا ،لعل اهلل تعاىل حيدث ٥ترجا
وفرجا ،وكيف أضاف اهلل تعاىل البيوت للرجعية ،وندب اىل اإلمساك دون ا١تفارقة ،بتقدديو عليها
يف معامل أخالقية ٖتث الزوجُت اىل أن يعود بعضهم على بعض با١تعروف ،وترك االستعجال ،وأال
يعمد الزوج اىل مضايقة زوجتو ا١تطلقة ا١تعتدة (الرجعية) حىت ٗترج من بيتها أو تفتدي نفسها قبل
انتهاء عدهتا ،فال يظلم نفسو وال حيملها وزرا ،وما أٚتلو علماء التفسَت يف ىذا عجيب ١تن
استخلص منو النافع يف ىذا الباب ،وقد انتهى البحث الذي اشتمل على مقدمة ،و٘تهيد فيو
مبحثان ،عن األسرة ،والتعريف ا١توجز بسورة الطالق ،وثالثة فصول ،فصل يف ا١تعامل القلبية
للمحافظة على األسرة ،اشتمل على عدد من ا١تباحث ،تتضمن بيانا لذلك ،وفصل يف ا١تعامل
اٟتقوقية ،وثالث يف ا١تعامل األخالقية ،وجاءت أىم النتائج بأمهية الوقوف عند حدود اهلل تعاىل،
والتقوى ،والتوكل عليو ،واالئتمار با١تعروف ،وعدم العجلة وإقامة اٟتقوق من السكٌت والنفقة ،وعدم
مضايقة الزوجة الرجعية فيها ،وكانت التوصية يف هناية البحث بعمل موسوعة األسرة القرآنية،
وتوسعة دآئرة البحث العلمي فيما يتعلق باألسرة يف القرآن الكرمي.
الكلمات الدالة( :معامل ،احملافظة ،األسرة ،الطالق ،القلبية ،اٟتقوقية ،األخالقية).
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Abstract
All praise is due to Allah. Peace be upon Prophet Muhammad.
This thesis is entitled (Features of Preserving The Family in Al-Talaq
Chapter). Its objective is to take readers to where the Holy Quran is concerned
with the family and how it explains the ways of preserving it. The Holy Quran
takes good care of the features related to faith such as piety, trust in Allah and
refraining from what He forbids, and of the ones that deal with rights and
obligations such as homing and paying mandatory expenses. Moreover, the Holy
Quran shows the apparent reason why the divorced for the first time shouldn’t be
exiled from the house. It gives a way back for spouses to reconcile quietly. It
urges them to be patient and not to leave nor being forced to leave. The husband is
meant to refrain from harassing the wife once she is divorced for the fact that
there is still a chance for them to be together again. What scholars have stated on
this matter is highly insightful and thoughtful for those who seek further
elaboration.
The thesis consists of an introduction and a prelude of two aspects; the family
and a brief explanation of Al-Talaq Chapter. It also include three chapters; the
abstract features, which contains several aspects, spouse rights, and the moral
features.
The thesis conclude with the most important results that should be obtained
such as refraining from what Allah forbids, trusting Allah, piety, fulfilling
obligations, homing, paying mandatory expenses and others. Eventually, it
recommends that the family status should be elaborated and inspected thoroughly
and to expand the research on the family characteristics in the Holy Quran.
Key words: features- family - preserving - abstract - divorce - moral rights.
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املكدوة
اٟتمد هلل الذي أنزل كتابو ىدى للمتقُت ،وأخرب عباده بأنو النور ا١تبُت ،والصراط ا١تستقيم،
من اىتدى بو ىداه وأعزه ورفعو ،ومن ابتغى ا٢تدى بغَته أضلو وحرمو ،والصالة والسالم على خَت
بشَت ،وأعظم نذير ،ا٢تادي اىل الصراط ا١تستقيم٤ ،تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
أما بعد:
فإن االشتغال بكتاب اهلل تعاىل من أعظم القربات اليت تقرب العبد إىل اهلل تعاىل ،وكل ما
ربط العبد ما حيدث لو يف دنياه بالقرآن الكرمي ،وجعلو طريقاً للحفاظ على صالح آخرتو وصالح
دنياه ،مكررا النظر يف آياتو ،تفسَتاً وتدبراً واستنباطاً وتأمالً ،فانو سيجٍت ٙتاراً يانعةً وسيجد بركة
ذلك يف كل أحوالو ،وأعظم ما يصلح حال األسر ،ويسد باب ا٠تالفات فيها؛ أن تعمل األسرة
بكتاب اهلل تعاىل ،وأن تقف عند حدوده ،وتتأدب بآدابو ،وعند النظر والتأمل والتدبر يف سورة
وفصلت يف كثَت من أحوا٢تا ،وبيّنت كيف الطريق
الطالق؛ ٧تد أهنا أولت األسرة عناية فائقةّ ،
)
ٔ
(
١تشكلة ٍ
ٍ
قائمة،
للتعامل مع ا١تشكالت العارضة ،وجعلت ا١تطلقة ا١تعتدة ( الرجعية ) منوذجاً
وكيف يتعامل معها من ِ
ناحية أعمال القلوب من التقوى والتوكل وغَتىا ،ومن جانب إقامة اٟتقوق
كحق الرجعية يف السكٌت والنفقة وغَتىا ،وكيف يكون ذلك يف ضوء األخالق اإلسالمية اليت يلتزم
ٖتمل الوزر
فيها الزوجان بالتعامل با١تعروف الذي تظهر من خاللو الرٛتة وا١تودة والرفق بعداً عن ّ
وظلم النفس٦ ،تا ينتج عنو اٟتفاظ على األسرة على أمت وجوه السالمة وذلك سر من أسرار
سعادهتا ،وعلى ىذا جعلت عنوان البحث (معامل احملافظة على األسرة يف سورة الطالق).
أٔالً :أِىٗة املٕضٕع.
تتبُت أمهية ا١توضوع من خالل النقاط التالية:
شرف العلم بشرف موضوعو ،وكل موضوع يتعلق بكتاب اهلل تعاىل؛ فشرفو من شرف
وعظمة كتاب اهلل تعاىل.
ٔ -أمهية دراسة السور اليت تعٌت باألسرة ،للوقوف على بعض ما تتطلبو اٟتياة األسرية من شرائع
وأحكام وآداب.

(ٔ) الرجعية" وىي "من ديكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكٌت" ،عبد الرٛتن ا١تقدسي" ،العدة شرح العمدة".
ٖتقيق صالح عويضة( ،طٕ ،بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ،ىـ.ٕ :ٙ٘ ،)ٕٓٓ٘-
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ٕ -سورة الطالق اشتملت على أحكام وآداب مهمة للمحافظة على األسرة ،فظهرت أمهية
دراستها.
ثاٌٗاً :أشباب اختٗار املٕضٕع:
ٔ -أمهية احملافظة على األسرة ،والوقوف على متطلبات ذلك من خالل القرآن الكرمي.
ٕ -ربط األسر بكتاب اهلل تعاىل ،وإفهامهم بأمهية الرجوع للقرآن الكرمي عند ا٠تالفات األسرية.
ٖ -فهم السور ا١تتعلقة باألسرة ،وتطبيقها واقعا يف اٟتياة العملية.
ثالجاً :أِداف املٕضٕع:
ٔ -أن يتضح للقارئ الشرائع واألحكام واألخالق اليت تضمنتها سورة الطالق للمحافظة على
األسرة.
ٕ -أن يتبُت للقارئ اىتمام القرآن الكرمي باألسرة ،وطريقة احملافظة عليها.
ٖ -إبراز اٞتانب السلوكي للتعامل بُت الزوجُت كما بينتو سورة الطالق.
رابعاً :وشلمة البخح:
الناظر اىل واقع البعض جيد استشرافاً كبَتاً للدراسات ا١تعاصرة للحياة األسرية ،وعلى النفع
الذي فيها ،إال أن ما يف القرآن الكرمي أنفع بكثَت١ ،تن نظر فيو وتأملو وتدبره وجعلو واقعا يف حياتو
اليومية ،ومن جانب آخر أن سورة الطالق ال تًتدد كثَتا على ا١تسامع كغَتىا من اآليات والسور،
فطرحت ىنا ألمهية ما ورد فيها من شرائع وأحكام وآداب تتعلق باحملافظة على األسرة.
خاوصاً :أشئمة البخح:
يتوقع من القارئ للبحث اإلجابة عن عدد من األسئلة منها:
سٔ :ما عدد اآليات اليت ورد فيها ذكر التقوى يف سورة الطالق؟
سٕ :ما سر إضافة البيوت اىل ا١تطلقات ا١تعتدات؟ و١تاذا هنى اهلل تعاىل عن إخراجهن من
بيوهتن؟
سٖ :ماذا تفهم من قول اهلل تعاىل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ (الطالق)ٔ:؟
سٗ١ :تاذا هنى اهلل تعاىل عن مضايقة الرجعية يف السكٌت؟
س٘ :بُت أمهية التوكل يف احملافظة على األسرة.
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شادشاً :الدراشات الصابكة:
مل أقف على دراسة سابقة؛ تعاًف ما مت معاٞتتو ومناقشتو وطرحو يف موضوع البحث ،والذي
أطلعت عليو إما متعلقاً بفقو األسرة أو تفسَتاً ٖتليلياً أو موضوعياً وما وقفت عليو من ذلك:
ٔ -تفسَت سورة الطالق واستنباط ما فيها من أحكام ،للباحث ٤تمد بن عمر عقيل ،جامعة اإلمام
٤تمد بن سعود اإلسالمية.
ٕ -فقو األسرة يف سورة الطالق ،للباحث فوزية إبراىيم يوسف ،جامعة األزىر.
وعلى الرغم ما فيها من فوائد إال أهنا مل تتناول سورة الطالق من جانبها الذي يتعلق ٔتعامل
احملافظة على األسرة.
شابعاً :حدٔد الدراشة:
البحث سيتناول (معامل احملافظة على األسرة من خالل سورة الطالق) ،وذلك لثالثة معامل
أساسية؛ وىي ا١تعامل القلبية واٟتقوقية واألخالقية ،من خالل ٙتانية من كتب التفسَت وىي( :تفسَت
الطربي ،تفسَت ابن عطية ،تفسَت ابن كثَت ،تفسَت زاد ا١تسَت البن اٞتوزي ،أحكام القرآن البن
العريب ،مفاتيح الغيب للرازي ،تفسَت السعدي ،تفسَت ابن عاشور).
ثاوٍاً :وٍّج البخح:
سيكون البحث ْتسب ا١تنهج االستقرائي التحليلي وفق العناصر التالية:
ٔ -تتبع أقوال ا١تفسرين يف تفسَت سورة الطالق ،والوقوف على ما يكون ىاما للمحافظة على
األسرة وبيانو.
ٕ -النقل عن ا١تفسرين حسب حاجة ا١توضوع أو العناصر ،وال يلزم فيو الًتتيب حسب تاريخ
الوفاة ،أو أي اعتبار آخر.
ٖ -تفصيل األحكام ليس من موضوع البحث ،ولذلك مل يُتعرض لو.
ٗ -التصرف اليسَت يف النقل عن ا١تفسرين يف بعض ا١تواضع ،وقد جيمع بُت أقوا٢تم فتذكر يف سياق
واحد.
٘ -سيكون عرض موضوعات البحث على ىيئة نقاط مرقمة( ،أوال ،ثانيا ،). . . ،وخالصة يف
هناية كل مبحث.
 -ٙتوثيق ا١تادة العلمية يف البحث على النحو التايل:
أ -عزو اآليات الواردة يف البحث إىل مواطنها يف ا١تصحف الشريف ،بذكر اسم السورة ورقم اآلية
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يف ا١تنت أمام كل آية.
بٗ -تريج األحاديث النبوية الواردة يف البحث من مصادر السنة ا١تعتمدة ،مع االكتفاء بتخريج
اٟتديث من الصحيحُت أو أحدمها ،إذا وجد فيهما ،وٗترجيو من بقية كتب السنة يف حال
عدم وجوده فيهما .واٟتكم عليو من حيث الصحة ،والضعف قدر ا١تستطاع.
ج -التعريف باألعالم غَت ا١تشهورين ،الوارد ذكرىم يف البحث تعريفا موجزاً يف اٟتاشية.
د -يف حال وجود (أماكن ،أو فرق وطوائف ،أو مصطلحات علمية ،أو كلمات غريبة) أعرفها
تعريفا ٥تتصرا يف اٟتاشية.
ه -توثيق أقوال العلماء بإحالتها اىل مواضعها من كتبهم بذكر اٞتزء والصفحة يف اٟتاشية.
ٔ -ختم البحث ٓتا٘تو ،فيها أىم نتائجو ،وتوصياتو.
تاشعاً :خطة البخح:
تشتمل ا٠تطة على مقدمة ،و٘تهيد ،وثالثة فصول ،وخا٘تة ،وفهارس ،وتفصيلها على النحو التايل:
ا١تقدمة ،وتشمل التايل :أمهية البحث ،أسباب اختياره ،أىدافو ،أسئلة البحث ،الدراسات
السابقة ،حدود الدراسة ،منهج البحث.
التمهيد ،وفيو مبحثان:
ا١تبحث األول :تعريف األسرة واىتمام القرآن هبا من خالل ما عرضتو سورة الطالق.
ا١تبحث الثاين :مدنية سورة الطالق ،وأٝتاؤىا.
الفصل األول :ا١تعامل القلبية للمحافظة على األسرة يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة مباحث:
ا١تبحث األول :تقوى اهلل تعاىل وأثرىا يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :التوكل على اهلل وأثره يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثالث :ا١توعظة وأثرىا يف احملافظة على األسرة.
الفصل الثاين :معامل حقوقية للمحافظة على األسرة كما ىي يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة
مباحث:
ا١تبحث األول :إحصاء العدة ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :النهي عن إخراج الرجعية من بيتها ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثالث :إسكان الرجعية حسب الوجد ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
الفصل الثالث :معامل أخالقية يف احملافظة على األسرة ،كما ىي يف سورة الطالق ،وفيو ثالثة
مباحث:
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ا١تبحث األول :اإلمساك ٔتعروف أو ا١تفارقة ٔتعروف ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
ا١تبحث الثاين :النهي عن مضايقة الرجعية يف السكٌت والنفقة ،وأمهيتو يف احملافظة على
األسرة.
ا١تبحث الثالث :الوقوف عند حدود اهلل ،وٕتنب ظلم النفس وٖتملها الوزر ،وترك
االستعجال ،وأمهيتو يف احملافظة على األسرة.
اخلامتة:

وفيها أىم نتائج البحث ،وتوصياتو.
الفهارس:
وٖتتوي أنواعا من الفهارس الفنية اليت تتناسب مع طبيعة البحث ،وتكشف عن مضمونو،
وىي على النحو التايل:
أ -فهرس ا١تصادر وا١تراجع.
ىذا وإين ألشكر اهلل جل وعال على فضلو وإحسانو ،واهلل ذو الفضل العظيم على أن يسر
يل ىذا البحث ،وأسألو سبحانو أن جيعلو عمال صاٟتا متقبال ،وصلى اهلل على ٤تمد وعلى آلو
وصحبو ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.

- ٕٖٛ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء األول

التىّٗدٔ ،فْٗ وبخجاُ:
املبخح األٔه :تعرٖف األشرة ٔاِتىاً الكرآُ بّا وَ خاله وا عرضتْ شٕرة الطالق.
أوالً :تعريف األسرة:
ُسَرةُ الرجل عشَتتو وأىل بيتو ورىطُو األ َْدنـَ ْو َن ألَنو يتقوى هبم(ٔ).
لغة ىي :أ ْ
اصطالحاً :تُطلق على عدة معان ،أقرهبا إىل موضوع البحث ،أهنا :اٞتماعة ا١تؤلفة من
الوالدين ،واألوالد (ٕ).
ثانياً :اهتمام القرآن باألسرة من خالل ما عرضته سورة الطالق
ديكن إٚتال بعض ما عرضتو سورة الطالق من بيان االىتمام باحملافظة على األسرة على عدة
مسائل:
أوالً :ربط ما شرعو اهلل تعاىل من شرائع وأحكام وآداب تتعلق باألسرة بتقوى اهلل تعاىل.
ثانياً :التوكل على اهلل تعاىل من أىم ما حيفظ األسرة.
ثالثاً :احملافظة على الزوجة حىت وإن كانت رجعية بعدم إخراجها من بيتها والقيام ْتقها من
السكٌت والنفقة من أىم ما عرضتو سورة الطالق.
رابعاً :أمهية التأين والتؤدة وعدم االستعجال لعل اهلل عز وجل يكتب ٥ترجا وفرجا للزوج
والزوجة عند حصول الطالق.
خامساً :جيب الوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،وعدم تعديها وا٠تروج عنها عند وقوع الطالق
الرجعي ،حىت ال يقع الزوجان يف ظلم النفس وٖتميلها الوزر.

(ٔ) ٤تمد بن مكرم بن منظور " ،لسان العرب "( ،طٔ ،بَتوت ٔٗٔٗ :دار صادرٜٜٔٗ ،م).ٜٔ :ٗ ،
)ٕ( دٚ .تال صليبا" ،ا١تعجم الفلسفي "( ،بَتوت :الشركة العا١تية للكتابٔٗٔٗ ،هٜٜٔٗ-م).ٔ :ٚٛ ،
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وغَته.

املبخح الجاٌ٘ :ودٌٗة شٕرة الطالقٔ ،أمساؤِا.
أوالً :مدنية سورة الطالق :سورة الطالق مدنية بإٚتاع العلماء(ٔ)ء وهلل اٟتمد.
(ٖ)
ثانياً :أٝتاؤىا :تسمى سورة النساء ال ُقصرى(ٕ).كذا ٝتاىا ابن مسعود أخرجو البخاري
(ٗ)

فقال :ال أرى قولو ال ُقصرى ٤تفوظاً وال يُقال يف سورة من القرآن

وقد أنكره الداودي
قُصرى وال صغرى.
(٘)
قال ابن حجر وىو رد لألخبار الثابتة بال مستند والقصر والطول أمر نسيب وقد أخرج
البخاري(ٔ) عن زيد بن ثابت أنو قال طُّوىل الطوليُت وأراد بذلك سورة األعراف(ٕ)،
(ٔ) ٚتال الدين عبد الرٛتن بن علي اٞتوزي " ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَت "( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،
ٔٗٓٚهٜٔٛٚ-م)ٛ :ٖٛ ،؛ وبدر الدين الزركشي " ،الربىان يف علوم القرآن "ٖ .تقيق أيب الفضل
الدمياطي( ،طٔ ،القاىرة :دار اٟتديثٕٔٗٚ ،هٕٓٓٙ-م)ٖٔٙ ،؛ وجالل الدين السيوطي" ،اإلتقان يف
علوم القرآن " .اعتٌت بو مصطفى شيخ مصطفى( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة ناشرونٕٜٔٗ ،ه-
ٕٓٓٛم).ٖٗ ،
ِ
ِ
ِ
ت من
صُر يف كل شيء
ُ
ص ْر ُ
(ٕ) ال َق ْ
صراً خالف طال وقَ َ
صُر ق َ
صَر الشيءُ بالضم يـَ ْق ُ
خالف الطُّول ،وقَ ُ
صُر والق َ
ِ
صَرى بعد الطُّوىل
صراً وال َقصَتُ خالف الطويل ويف حديث ُسبَـْيـ َعةَ نزلت سورة النساء ال ُق ْ
صر قَ ْ
الصالة أَقْ ُ
ِ
ُّ
صر يريد سورة الطالق والطوىل سورة البقرة ألَن عدَّة الوفاة يف البقرة أَربعة أَشهر وعشر
ال ُق ْ
صَرى تأْنيث األَقْ َ
ض ُع اٟتمل وىو قولو عز وجل ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﭐﱠ ﲿ ،
ويف سورة الطالق َو ْ
ابن منظور " ،لسان العرب ".٘ :ٜ٘ ،
(ٖ) رواه البخاري ،يف كتاب التفسَت ،باب ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱠ برقم ٕٖ٘ٗٙ :ٖٚ ،؛ وباب:
ﱋ

ﲾ ﳀﳁﳂ
ﲿ
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ برقم.ٙ :ٜٔٗ ،ٜٗٔٓ :
(ٗ) أبو جعفر أٛتد بن نصر الداودي األسدي ،من أئمة ا١تالكية با١تغرب ،وا١تتسمُت يف العلم ،اجمليدين للتأليف،
وكان فقيهاً فاضالً متفنناً مؤلفاً ٣تيداً ،ألّف كتاب القاضي يف شرح ا١توطأ ،والواعي يف الفقو ،والنصيحة يف
شرح البخاري ،وكتاب األموال ،وغَت ذلك ،تويف بتلمسان سنة اثنتُت وأربعمائة ،أبو الفضل القاضي عياض
بن موسى اليحصيب" ،ترتيب ا١تدارك وتقريب ا١تسالك ١تعرفة أعالم مذىب اإلمام مالك"ٖ .تقيق عبد القادر
الصحراوي( ،ا١تغرب :وزارة االوقاف ا١تغربية –مطبعة فضالةٖٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م)ٚ :ٕٔٓ ،؛ وعمر رضا
كحالة " ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية "( ،بَتوت :مكتبة ا١تثٌت-دار إحياء الًتاث العريب،
.ٕ :ٜٔٗ ،)ٜٔ٘ٚ-ٖٔٚٙ
(٘) أٛتد بن علي بن حجر العسقالين " ،فتح الباري شرح صحيح البخاري " .ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي= ،
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وبُت الزركشي(ٖ) :أن سورة الطالق فيها بيان ١تا ورد ٣تمالً من أحكام الطالق يف مواضع
ّ
أخرى من القرآن الكرمي فقال رٛتو اهلل :وذكر اهلل الطالق ٣تمالً وفسره يف سورة الطالق.
الفصن األٔه :املعامل الكمبٗة لمىخافظة عمى األشرة يف شٕرة الطالق،
وفيو ثالثة مباحث:
املبخح األٔه :تكٕى اهلل تعاىل ٔأثرِا يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر التقوى يف سورة الطالق يف ٜتسة مواضع ٦تا يدل على أمهيتها يف احملافظة
على األسرة ،وأن ما حيدث من خالفات أسرية حيتاج اىل التقوى يف التعامل معها ،وأن تقوى اهلل
تعاىل ٕتعل للزوجة والزوج ٥ترجا عند ا٠تالف ،وىي على النحو التايل- :
الموضع األول ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭼ ( الطالق.)ٔ :
ا١توضع الثاين ،قال تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( الطالق.)ٕ :
ا١توضع الثالث ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (الطالق.)ٗ :
ا١توضع الرابع ،قال تعاىل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (الطالق.)٘ :
ا١توضع ا٠تامس ،قال تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﭼ (الطالق.)ٔٓ :
ثانياً :تعريف التقوى في اللغة واالصطالح:
التقوى لغة ىي :دفع شيء عن شيء بغَته ،ومعٌت اتق اهلل :توقو اجعل بينك وبينو كالوقاية،
ورجل تقي موق نفسو من العذاب وا١تعاصي بالعمل الصاٌف(ٗ).
التقوى اصطالحاً:
تعددت التعريفات للتقوى وىي مشهورة وواضحة يف كتب أىل العلم ،إال أن التعريف
= (طٔ ،الرياض :دار السالمٕٔٗٔ ،ه_ٕٓٓٓم).ٛ :ٖٛٗ ،
(ٔ) رواه البخاري ،يف كتاب الصالة ،باب القراءة يف ا١تغرب ،برقم ٗ.ٔ :ٜٔٗ ،ٚٙ
(ٕ) السيوطي " ،اإلتقان يف علوم القرآن ".ٕٔٗ ،
(ٖ) الزركشي " ،الربىان يف علوم القرآن ".ٖٜٗ ،
(ٗ) أٛتد بن فارس بن زكريا " ،معجم مقاييس اللغة "ٖ .تقيق عبد السالم ىارون( ،ط ،بَتوت :دار الفكر،
ٖٜٜٔىـ ٜٜٔٚ-م) ٙ :ٖٔ ،؛ اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل ا١تعروف بالراغب األصفهاين " ،ا١تفردات يف
غريب القرآن"ٖ .تقيق :صفوان عدنان داودى( ،ط ،دمشق :دار العلم الدار الشامية)ٕٔٗٔ ،ه)ٖ٘ٓ ،؛
ابن منظور " لسان العرب ".ٔ٘ :ٕٗٓ ،
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ا١تناسب ١توضوع البحث ،يدور بُت تعريفُت (ٔ):
األول :احملافظة على آداب الشريعة و٣تانبة كل ما يبعد ا١ترء عن اهلل تعاىل.
الثاين :ترك حظوظ النفس ومباينة ا٢توى.
ثالثاً :العالقة بين التقوى وصالح األسرة والمحافظة عليها
بيل للمحافظة
الذي ال شك فيو أن األسرة كل ما قامت على تقوى اهلل تعاىل فان ذلك س ٌ
عليها ،وعند النظر يف آيات سورة الطالق اليت ذكرت يف فقرة أوالً يتبُت أن ىناك جوانب مهمة يف
احملافظة على األسرة عرض ٢تا ا١تفسرون ديكن إٚتا٢تا يف التايل:
أوالً :خافوا اهلل أيها الناس ربكم فاحذروا معصيتو أن تتعدوا حده ،ال ٗترجوا من طلقتم من
نسائكم لعدهتن من بيوهتن اليت كنتم أسكنتموىن فيها قبل الطالق حىت تنقضي عدهتن ،قال تعاىل:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭼ ( ،الطالق.)ٕ( )ٔ :
ثانياً :من اتق اهلل تعاىل جعل اهلل لو ٥ترجاً ،عن ٣تاىد ،أن رجالً سأل ابن عباس فقال :إنو
طلق امرأتو مائة ،فقال :عصيت ربك ،وبانت منك امرأتك ،ومل تتق اهلل فيجعل لك ٥ترجاً ،وقرأ
ىذه اآلية :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﭼ ( الطالق ،)ٕ :فمن خيف اهلل فيعمل ٔتا أمره بو ،وجيتنب ما
(ٖ)
هناه عنو ،جيعل لو من أمره ٥ترجاً بأن يعرفو بأن ما قضى فال بد من أن يكون.
ثالثاً :أن ا١تطلق إذا طلق ،كما ندبو اهلل إليو للعدة ،ومل يراجعها يف العدة حىت انقضت ،مث تتبعتها
نفسو ،جعل اهلل لو ٥ترجاً فيما تتبعها نفسو ،بأن جعل لو السبيل إىل خطبتها ونكاحها ،ولو طلقها ثالثاً
مل يكن لو إىل ذلك سبيل ،قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ

( ،الطالق.)ٗ()ٕ :
رابعاً :ومن خيف اهلل فرىبو ،فاجتنب معاصيو ،وأدى فرائضو ،ومل خيالف إذنو يف طالق
)ٔ( علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاين" ،التعريفاتٖ .تقيق إبراىيم االنباري( ،طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلمية،
٘ٓٗٔه)ٙ٘ ،؛ وأٛتد بن اٟتسُت البيهقي " ،شعب اإلديان"ٖ .تقيق :د .عبدالعلي حامد( ،طٔ،
الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٖٓٓ-م).ٚ :ٔ٘ٚ ،
)ٕ) ٤تمد بن جرير الطربي" ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن"( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،)ٜٔٛٛ-ٔٗٓٛ ،
.ٕٜ :ٖٔٚ
)ٖ( الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٕٜٔ ،
)ٗ) الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٖٔٚ ،
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امرأتو ،فإنو جيعل اهلل لو من طالقو ذلك يسراً ،وىو أن يسهل عليو -إن أراد الرخصة إلتباع نفسو
إياىا-الرجعة ما دامت يف عدهتا وإن انقضت عدهتا ،مث دعتو نفسو إليها قَ ِدر على خطبتها ،قال
تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ  ( ،الطالق.)ٔ()ٗ :
خامساً :إذا اشتد األمر على الناس يف عدم رجوع الزوجة؛ فإن اهلل سيجعل للزوج ا١تتقي يسراً
بتسهيل أمره ،وتيسَته عليو ،وجيعل لو فرجاً قريباً و٥ترجاً عاجالً؛ يعيد لو زوجتو من خطبتها ونكاحها ولو
بعد هناية العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ ( الطالق.)ٕ()ٗ :
سادساً :من اتقى اهلل تعاىل يف طالقو وجرى ذلك على السنة؛ فإن اهلل عز وجل يُكفِّر عنو ما
يكون منو من تقصَت يف حق زوجتو فإن رجع ك ّفَر سيئاتو وعظّ َم أجره ،وإن مل يرجع كذلك ُكفِّرت سيئاتو
وعظُم أجره ،قال تعاىل :ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ ( الطالق.)ٖ()٘:
َ
سابعاً :عند التأمل يف آيات السورة الكردية؛ ٧تد أن الواجب على أىل العقول يف مثل ىذه
األحوال :أن خيافوا اهلل ،وحيذروا سخطو بأداء فرائضو ،وجيتنبوا معاصيو ،قال تعاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ( الطالق.)ٔٓ :
الخالصة
ومن ىنا تظهر أمهية التقوى يف احملافظة على األسرة يف أشد األحوال؛ وىو :الطالق ،فأمر
اهلل بالتقوى فيو ،وأن يكون على السنة؛ حىت حيفظ اهلل تعاىل لألسرة ٘تاسكها وكياهنا ،وجعل اهلل
وتعظيم لألجور؛
فيو ٥ترجاً ولو يسراً حىت وإن اشتد يف ظاىره على الناس ،ويعقبو تكفَتٌ للسيئات
ٌ
مهم حىت وإن ترتب على ذلك بعض التقصَت.
أمر ٌ
ألن بقاء األسرة ٌ

)ٔ( الطربي" ،جامع البيان".ٕٛ :ٔٗٗ ،
(ٕ) إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي" ،تفسَت القرآن العظيم " .صحح بإشراف خليل ا١تيس( ،طٕ ،بَتوت :دار
القلم) ،ٗ :ٖٖٗ ،بتصرف.
(ٖ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت" ،ٛ :ٖٗ ،بتصرف.
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املبخح الجاٌ٘ :التٕكن عمى اهلل عس ٔجن ٔأثرٓ يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر التوكل يف موضع واحد من السورة ،وقد بُت اهلل تعاىل فيو أنو قد ق ّدر لكل
من الطالق والعدة قدره ،و١تا يًتتب عليها من الضيق والكرب أجالً ينتهي إليو ،فقال تعاىل ﭽﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ﭼ (الطالق.)ٖ:
ثانياً :تعريف التوكل:
لغة :ىو إظهار العجز يف األمر واالعتماد على غَتك ،وا١تتوكل على اهلل :الذي علم أن اهلل
كافل رزقو وأمره فَتكن إليو وحده ،وال يتوكل على غَته(ٔ).
اصطالحاً :ورد عدة تعريفات للتوكل عند العلماء منها:
قال اإلمام أٛتد رٛتو اهلل تعاىل :وٚتلة التوكل تفويض األمر إىل اهلل جل ثناؤه ،والثقة بو (ٕ).
وقال ابن رجب رٛتو اهلل تعاىل :ىو صدق االعتماد على اهلل تعاىل يف استجالب ا١تصاٌف
ودفع ا١تضار من أمور الدنيا واآلخرة كلها (ٖ).
وقال اٞترجاين :ىو الثقة ٔتا عند اهلل واليأس عما يف أيدي الناس(ٗ).
ثالثاً :العالقة بين التوكل وصالح األسرة والمحافظة عليها.
التوكل على اهلل تعاىل من ا١تعامل القلبية ا١تهمة اليت تُبٌت عليها احملافظة على األسرة ،وىو
عجيب يف استقرارىا ،وديكن إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف النقاط التالية:
أثر
ٌ
مصدر أمان ٢تا ،ولو ٌ
ُ
عجيب يف احملافظة على األسرة ،إذ تستقيم أحوال األسر وتستقر
أثر
لو
اهلل
على
كل
التو
:
ال
أو
ً
ٌ
ٌ
ٔتقدار توكلها على اهلل تعاىل يف كل أمورىا؛ إذ التوكل على اهلل يكون مصدراً ألمان األسرة يف كل
جوانبها االجتماعية واالقتصادية ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ ( الطالق.)٘( )ٖ :
ثانياً :من يتق اهلل يف أموره ،خاصة حياتو األسرية ويفوض أمره إىل اهلل تعاىل ويعلم يقينا أن
(ٔ)ابن فارس " ،معجم مقاييس اللغة"ٙ :ٖٔٙ .؛ والراغب األصفهاين " ،ا١تفردات ".ٖ٘ٔ ،
)ٕ( البيهقي" ،اٞتامع لشعب اإلديان" ٕٓ :ٖٜ؛ وابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٕ :ٕٗ ،
(ٖ) أبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد" ،جامع العلوم واٟتكم "( ،طٔ ،بَتوت :دار ا١تعرفةٔٗٓٛ ،ه) .ٖٗٙ ،
(ٗ) اٞترجاين" ،التعريفات.ٚٗ ،
(٘) الطربي" ،جامع البيان"ٕٜ :ٖٜٔ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم"ٖٖٖ ،ٗ :وابن اٞتوزي" ،زاد
ا١تسَت"ٜ :ٗٔ ،؛ والسعدي" ،تيسَت الكرمي ا١تنان".ٛٚٓ ،
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اهلل تعاىل قد جعل لكل شيء من الطالق والعدة وغَت ذلك حداً وأجالً وقدراً ينتهي إليو ،وأن اهلل
بالغ أمره بكل حال -توكل عليو العبد أم مل يتوكل عليو ،-فإن معٌت ذلك :الطمأنينة اليت ينتج عنها
االستقرار األسري ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
(ٔ)
﮹ ﭼ ( الطالق)ٖ :
ثالثاً :قد يتفاوت استعداد السامعُت لليقُت ٔتا تضمنتو اآلية للمتقي وا١تتوكل ،فيما خيص
اٟتياة األسرية فيقول :أين أنا من ٖتصيل ىذا؟ ،حُت يتبع نظره فَتى بوناً عن حصول ا١توعود
بسبب انعدام وسائلو لديو فيتملكو اليأس ،فوقع االستئناف البياين عقب الوعد تذكَتاً بأن اهلل علم
مواعيد الطالق والعدة ،وىيأ ٢تا مقادير حصو٢تا؛ ألنو قد جعل لكل ٍ
شيء قدراً ،قال تعاىل :ﭽ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ (الطالق.)ٕ()ٖ :
رابعاً :من وثق بربو فيما نالو كفاه اهلل تعاىل ما أمهو ،فاهلل ناف ٌذ أمره ،جعل لكل شيء توقيتاً وتقديراً،
أجل ينتهي
وىذا بيا ٌن لوجوب التوكل على اهلل تعاىل وتفويض األمر إليو ،فلكل شيء من الشدة والرخاء ٌ
ؤخر ،قال تعاىل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
إليو؛ فقد ق ّدر اهلل تعاىل ميقات الطالق والعدة ال يُق ّدم وال يُ ّ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ (الطالق.)ٖ()ٖ :
الخالصة
أن ما دير باألسرة من الشدة والرخاء ينتهي إىل قدر اهلل تعاىل ،فاهلل تعاىل بالغ أمره ،وحىت
تستطيع األسرة ٕتاوز مثل ىذه األحوال ،جيب على كل أفرادىا صدق التوكل على اهلل ،ومن صدق
توكلو على اهلل فهو كافيو.

(ٔ) الطربي" ،جامع البيان"ٕٜ :ٖٜٔ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم"ٖٖٖ ،ٗ :وابن اٞتوزي" ،زاد
ا١تسَت".ٜ :ٗٔ ،
(ٕ) ٤تمد الطاىر بن عاشور" ،التحرير والتنوير"( .طٔ ،بَتوت :مؤسسة التاريخ العريبٕٔٗٓ ،هٕٓٓٓ-م)،
ٔ.ٕٛ :ٕٛ
(ٖ) فخر الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٔ ،ه-
ٕٓٓٓ)ٖ :ٖٔ ،؛ وأ .د صاٌف بن عبد الرٛتن الفايز " ،التهذيب اٞتازي لتفسَت الرازي"( .طٔ ،الرياض:
مركز البصائر للبحث العلمئٖٗٙ ،ه).ٚ :ٕٓٙ ،
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املبخح الجالح :املٕعظة ٔأثرِا يف احملافظة عمى األشرة.
أوالً :ورد ذكر الوعظ يف سورة الطالق يف موضع واحد ،وقد جعلو اهلل تعاىل ختاماً لعدد من
األحكام؛ كإشهاد ذوي عدل منكم ،وإقامة الشهادة هلل ،واإلمساك با١تعروف وا١تفارقة با١تعروف،
فقال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ ( الطالق.)ٕ :
ثانياً :تعريف الوعظ:
ظ النُّصح والتذكَت بالعواقب وقد وعظَو من باب وعد ِ
ظ
وعظَ ًة أيضا بالكسر فاتـ ََّع َ
الو ْع ُ
ََ ُ
لغةَ :
(ٔ)
ظ بو غَته .
ظ بغَته و َّ
الش ِقي من اتـ ََّع َ
لسعِيد من ُو ِع َ
أي قَبِل ا١ت ْو ِعظَةَ يُقال َّ
َ
اصطالحاً :ىو التذكَت با٠تَت فيما يرق لو القلب (ٕ).
(ٖ)
أو ىو :التحذير ٦تا يضر والتذكَت ا١تلُت للقلوب
ثالثاً :العالقة بين الوعظ وصالح األسرة والمحافظة عليها
ربط اهلل عز وجل بُت ا١توعظة واإلديان باهلل واليوم اآلخر ،واشتملت السورة على ذكر ا١توعظة
صرحية بلفظ الوعظ ،وعند تتبع أقوال ا١تفسرين يف ىذا ا١تعٌت ٧تد أن الوعظ عنصر مهم يف احملافظة
على األسرة ،وديكن إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف النقاط التالية:
أوالً :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فإنو يعمل ٔتا وعظو اهلل تعاىل بو من أحوال الطالق
والعدة ،وما يًتتب عليهما من أوامر وأحكام ،وما جيب لبعضهم على بعض عند الفراق واإلمساك،
عظة من اهلل تعاىل لعباده ا١تؤمنُت بو وباليوم اآلخر ،قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (الطالق.)ٗ()ٕ :
ثانياً :إن ىذه األوامر اليت أمر اهلل تعاىل هبا من اإلشهاد وإقامة الشهادة؛ إمنا يأ٘تر هبا من
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر وأنو شرع ىذا ،ومن خياف عقاب اهلل يف الدار اآلخرة ،ويًتتب على
ذلك الرضى هبا ،فأما غَت ا١تؤمن فال ينتفع هبذه ا١تواعظ ،قال تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
)ٔ( ٤تمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي٥" ،تتار الصحاح "ٖ ،تقيق٤ :تمود خاطر( ،طٔ ،بَتوت :مكتبة
لبنانٔٗٔ٘ ،ه) .ٚٗٓ ،
)ٕ( اٞترجاين" ،التعريفات ".ٖٕٚ ،
(ٖ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير ".ٕٛ :ٕٜٚ ،
(ٗ) الطربي" ،جامع البيان".ٕٜ :ٖٔٚ ،
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ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ (الطالق)ٕ :
ثالثاً :تضمنت آية الوعظ :اإلشارة إىل ٚتيع ما تقدم من األحكام اليت فيها موعظة
للمسلمُت من قولو :ﭽ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ [الطالق ،]ٔ :إىل قولو:
ﱾﱠ  ،واٟتاجة ماسة إىل الوعظ؛ ١تا يًتتب على الطالق من الضيق والكرب
ﱡﭐﱼ ﱽ ﱿ
والغضب(ٕ).
الخالصة
الوعظ سواء ما يكون من الداخل بتذكر الزوجُت مراقبة اهلل ٢تما وٖتقيق معٌت التقوى ،أو
بالوعظ ا٠تارجي من الزوج لزوجتو أو من الزوجة لزوجها ،أو أن يكون الواعظ حكماً من أىل
أساس يف احملافظة على األسرة واستقامة أحوا٢تا ،وال ينتفع بذلك إال
الزوج وحكماً من أىل الزوجةٌ ،
من كان يؤمن باهلل تعاىل وعلم ٔتراقبتو فيتقيو ،ويؤمن بلقاء اهلل تعاىل و٤تاسبتو وعقابو فيحاسب
نفسو قبل أن حياسبو ربو ،فأي أسرة عملت ٔتبدأ الوعظ واعتقدت أنو وصية القرآن يتقرب هبا
عجيب من أسرار سعادة الزوجُت.
سر
ٌ
الزوجان اىل الرٛتن؛ فناتج ذلك ٌ

(ٔ) ٤تمد بن أٛتد القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن "ٖ .تقيق( ،ط٘ ،بَتوت :دار الكتب العلمية-ٔٗٔٚ ،
ٔٛ :ٔٓ٘ ،)ٜٜٔٙ؛ ابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖٕ ،
(ٕ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٜٚ ،
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الفصن الجاٌ٘ :وعامل حكٕقٗة لمىخافظة عمى األشرة كىا ِ٘ يف شٕرة الطالق
وفيو ثالثة مباحث:
املبخح األٔه :إحصاء العدةٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
قامت العالقة بُت الزوجُت سواء يف حالة اإلمساك أو التسريح على اٟتقوق ،وإقامة اٟتقوق
سبيل اىل احملافظة على األسرة وقد ذكر اهلل عز وجل حقوقاً بُت الزوجُت ،ورد بعضها يف سورة
ٌ
الطالق ومنها إحصاء العدة فعند تتبع بعض أقوال ا١تفسرين ٧تد عظم ىذا اٟتق سواءً للزوج أو
للزوجة واٟتديث عنو سيكون وفق ما يأيت:
أوالً :معٌت وأحصوا العدة :احفظوىا ،أي :احفظوا الوقت الذي وقع فيو الطالق ،وذلك
(ٔ)
للرجعة وإقامة حقوق الزوجُت ،قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙﭚ ﭼ ( ،الطالق)ٔ :
ثانياً :ا١تخاطب باإلحصاء ىو الزوج والزوجة ملحقة بو ألن الزوج حيصي لَتاجع ،وينفق أو يقطع،
وليسكن أو خيرج ،وليلحق نسبو أو يقطع ،وىذه كلها أمور مشًتكة بينو وبُت ا١ترأة ،وتنفرد ا١ترأة ببعض ما
خيصها مثل :ما يكون ٢تا من حق الزواج بعد هناية عدهتا ،وكذلك اٟتاكم يفتقر اىل إحصاء العدة للفتوى
عليها وفصل ا٠تصومة عند ا١تنازعة فيو ،وقد يتوجو ا٠تطاب لوليها إن مل تكن الزوجة مكلفة؛ ويظهر من
ىنا فوائد اإلحصاء ا١تأمور بو للمحافظة على األسرة فعند إحصاء العدة ينتبو الزوجان لنهايتها فيكون يف
ذلك مدعاة للرجعة ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ (ٕ).
ثالثاً :األمر بضبط أيام العدة واإلتيان على ٚتيعها وعدم التساىل فيها ألن التساىل فيها
ذريعةٌ إىل أحد أمرين:
األول :التزويج قبل انتهائها فرٔتا اختلط النسب ،وإما تطويل ا١تدة على ا١تطلقة والذي يًتتب
عليو منعها من التزوج ،وألهنا يف مدة العدة ال ٗتلو من حاجة إىل من يقوم هبا.
الثاين :فوات أمد ا١تراجعة-إذا مل تضبط أيام العدة -إذا كان ا١تطلق قد ثاب إىل مراجعة
امرأتو ،وكل ذلك إضر ٌار باألسرة يتناىف مع احملافظة عليها سواء األسرة القائمة ،أو أسرة أخرى يراد
(ٔ) ٤تمد بن عبد اهلل بن العريب " ،أحكام القرآن "ٖ .تقيق عبد الرزاق ا١تهدي( ،ط ٔ ،بَتوت :دار الكتاب
العريبٕٔٗٔ ،هٕٓٓٓ-م)ٗ :ٕٓ٘ ،؛ والقرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن".ٔٛ :ٕٔٓ ،
(ٕ) ابن العريب" ،أحكام القرآن"ٗ :ٕٓ٘ ،؛ القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن"ٔٛ :ٕٔٓ ،؛ السعدي "تيسَت
الكرمي ا١تنان".ٜٛٙ ،

- ٕٗٛ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء األول

قيامها ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ (الطالق.)ٔ()ٔ :
رابعاً :أمر تعاىل بإحصاء العدة ١تا يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكٌت وا١تَتاث وغَت
ظاىر يف األحكام ا١تًتتبة على إحصاء العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙﭚ
ذلك ،واحملافظة على األسرة ٌ
ﭼ (الطالق.)ٕ()ٔ :
خامساً :إلحصاء زمن العدة فوائد ،منها :مراعاة زمان الرجعة ،وأوان النفقة ،والسكٌت،
وتوزيع الطالق على اإلقرار إذا أراد أن يطلِّق ثالثاً ،حىت يَعلم عدد الطلقات ،ولِيَـ ْعلَ َم أهنا قد بانت،
فيتزوج بأختها مثالً ،وأربع سواىا ،وىذه الفوائد ظاىر منها احملافظة على األسرة ،وأمهها زمن
ّ
(ٖ)
الرجعة ،وأوان النفقة ،والسكٌت ،قال تعاىل :ﭽﭘ ﭙﭚ ﭼ ( الطالق. )ٔ :
الخالصة
أن إحصاء العدة يقوم بو الزوج باعتبار حقو وواجبو يف احملافظة على األسرة ،والزوجة باعتبار
حقها وواجبها يف احملافظة على األسرة ،والويل باعتباره صاحب اٟتق يف تزويج موليتو ،واٟتاكم
باعتباره ا١تسؤول عن الفتوى وفصل ا٠تصومة عند ا١تنازعة يف العدة ،وللمسلمُت عامة سواء من كان
من العدول الشاىدين أو عامة ا١تسلمُت ،ويُظهر من خطاب اإلحصاء الذي أتى بلفظ اٞتمع
تبُت سابقاً.
اىتماماً بالغاً باألسرة واحملافظة عليها من قبل من مشلهم ا٠تطاب كما ّ
املبخح الجاٌ٘ :الٍّ٘ عَ إخراج الرجعٗة وَ بٗتّأ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
بقاء الرجعية يف بيتها مدعاة لتأمل الزوجُت يف حا٢تما وتكرر النظر بينهما وإظهار احملاسن
من قبلهما كل ذلك قد يكون سبباً يف الرجوع اىل اٟتياة الزوجية ا١تستقرة ،وعند التتبع ألقوال
ا١تفسرين ٧تد عظم البيان القرآين ٢تذا األمر وإظهار أمهيتو يف استقرار األسرة ونبذ ا٠تالف ،وديكن
إٚتال ما ذكره ا١تفسرون يف التايل:
أوالً :جاء التوجيو من اهلل تعاىل بيّناً يف النهي عن إخراج الرجعية من بيتها ،بل جعل منو أمر
وخياف اهلل تعاىل فيو ،وا١تعٌت :خافوا اهلل أيها الناس ربكم فاحذروا معصيتو أن تتع ّدوا حده ،ال
يُتقى ُ
أسكنتموىن فيها قبل الطالق حىت
بيوهتن اليت كنتم
لعدهتن من
ٗترجوا من طلقتم من نسائكم
ّ
ّ
ّ

(ٔ) ابن عاشور" ،التحرير والتنوير"ٕٙٚ-ٕٛ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖٓ ،
(ٕ) عبد اٟتق بن عطية األندلسي" ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز"ٖ .تقيق الرحالة الفاروق ،عبد اهلل
األنصاري ،السيد عبد العال إبراىيم٤ ،تمد الشاغي( ،طٕ ،بَتوت :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية-
قطر.ٛ :ٖٕٛ ،)ٕٓٓٚ-ٕٔٗٛ ،
(ٖ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٜ :ٖٜ ،
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عدهتن ،وذلك ألن إخراجهن قد يكون سبباً يف عدم التمكن من الرجعة واٟترمان من
تنقضي
ّ
السكٌت ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭼ(.الطالق.)ٔ()ٔ:
ثانياً :قال ابن العريب مبينا خطورة إخراج ا١تطلقة ا١تعتدة من بيتها :جعل اهلل للمطلقة ا١تعتدة
السكٌت فرضاً واجباً وحقاً الزماً ىو هلل سبحانو وتعاىل ،ال جيوز للزوج أن ديسكو عنها ،وال جيوز ٢تا
أن تسقطو عن الزوج ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭼ (الطالق.)ٕ()ٔ :
ثالثاً :يف إضافة البيوت إىل ضمَت النساء إدياء إىل أهنن مستحقات ا١تكث يف البيوت مدة
العدة ،وىي إضافة إسكان ،وليست إضافة ٘تليك ،وعندما تسمع الزوجة مثل ىذا ا٠تطاب فإهنا
تستشعر حقها الباقي يف بيتها فيدعوىا ذلك ١تراجعة نفسها ،وكذلك الزوج يشعره ىذا النهي
الصريح ا١تقتضي للتحرمي أن زوجتو ما زالت على اتصال بو وما زال ديلك حق الرجعة فيدعوه ذلك
اىل مراجعة نفسو أثناء بقاءىا يف زمن العدة ،قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ ( الطالق.)ٖ()ٔ :
رابعاً :ألمهية أمر بقاء ا١تطلقة ا١تعتدة يف بيتها وأن يف ذلك سبيل للرجعة يف زمن العدة مل
خيتص النهي بالزوج دون الزوجة وال بالزوجة دون الزوج ،وإمنا جاء النهي ٢تما ٚتيعاً حفظاً ٟتق
األسرة بكام ل عناصرىا ،ففي مدة العدة للزوجة حق السكٌت على الزوج ما دامت معتدة منو،
أيضا ،قال تعاىل:
فليس للرجل أن خيرجها ،وال جيوز ٢تا أيضا ا٠تروج ألهنا معتقلةٌ ٟتق الزوج ً
(ٗ)
ﭽﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ (الطالق. )ٔ :
الخالصة
بقاء ا١تطلقة ا١تعتدة يف بيتها والنهي عن إخراجها منو أو خروجها ىي منو ،حكمتها ظاىرة
يف قضاء زمن العدة ١تراجعة النفوس والتأمل فيما تؤول إليو األحوال وكل واحد من الزوجُت يراجع
نفسو ،بل من قوة النص القرآين الذي نسب البيوت اىل ا١تطلقة ا١تعتدة يظهر اىتمام القرآن الكرمي
ببقاء األسرة متماسكة حىت يف أخطر حاالهتا وىو الطالق.
(ٔ) الطربي " ،جامع البيان "ٕٛ :ٕٔٛ ،
(ٕ) ابن العريب " ،أحكام القرآن ".ٗ :ٕٓٚ ،
(ٖ) ابن العريب" ،أحكام القرآن" ،ٗ :ٕٓٚ ،وابن عاشور" ،التحرير والتنوير " .ٕٛ :ٕٜٙ
(ٗ) ابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖٔ ،
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املبخح الجالح :إشلاُ السٔجة حصب الٕجدٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
أمر اهلل عز وجل ظاىر بإسكان الزوجة ا١تطلقة وذلك إلقامة حقها كما أمر اهلل تعاىل بو
وألن يف ذلك طريقاً ١تراجعة النفس لكال الزوجُت ،وقد بُت ا١تفسرون ىذا األمر مفصالً ،والذي
يتعلق ٔتوضوع البحث ىنا ،كون ذلك سبباً يف استقرار األسرة واحملافظة عليها ،وبيان ذلك يف
التايل:
أوالً :قول الطربي بيـّ ٌن يف ىذا وىو أن اهلل تعاىل ذكره يقول :أسكنوا مطلقات نسائكم من ا١توضع
الذي سكنتم ﭽ ﭕ ﭖﭼ ( الطالق .)ٙ :يقول :من سعتكم اليت ٕتدون؛ وإمنا أمر الرجال أن يعطوىن
مسكنا يسكنّو ٦تا جيدونو ،حىت يقضُت عددىن (ٔ) ،وذلك للمحافظة على األسرة حىت يف حال العدة،
قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ ( الطالق.)ٙ :
ثانياً :هنى اهلل تعاىل عن إخراج ا١تطلقات من البيوت يف بداية السورة ،وىنا أمر بإسكاهنن
وق ّدر اإلسكان با١تعروف ،وىو البيت الذي يسكنو مثلو ومثلهاْ ،تسب وجد الزوج وعسره؛ حفاظاً
على بقاء األسرة واىتماماً باستقرارىا ،قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ (الطالق.)ٕ()ٙ :
ثالثاً :جعل اهلل تعاىل السكٌت قضية ىامة للمطلقة ا١تعتدة؛ حىت تكون ىناك فرصة ١تراجعة
النفس والقرب بُت الزوجُت ،نقل ابن كثَت عن ابن عباس والسدي قوالً يدل على أمهية السكٌت مع
أحدىم ا١ترأة
كل األحوال حفاظاً على األسرة فقال رٛتو اهلل تعاىل :يقول تعاىل آمراً عباده إذا طلّق ُ
أن ي ِ
سكنَها يف منزل حىت تنقضي عدهتا ،فقال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ( ،الطالق.)ٙ :
ُ
أي :عندكم ،ﭽﭕ ﭖﭼ  ( ،الطالق .)ٙ :قال ابن عباس ،و٣تاىد ،وغَت واحد :يعٍت َس َعتكم.
حىت قال قتادة :إن مل ٕتد إال جنب بيتك فأسكنها فيو(ٖ).
الخالصة
السكٌت للمطلقة ا١تعتدة واجبةٌ على الزوج ،وضابط ذلك :أن تكون من الوجد حسب سعة
الزوج فيُوسع يف السكٌت والنفقة إذا كان على سعة وإذا مل يكن على سعة فكما ّبُت اهلل تعاىل أنو
حسب الوجد ،ويف ذلك داللةٌ بينةٌ واضحةٌ على ما اشتملت عليو سورة الطالق من معامل مهمة
ٍ
عارض قد يكون سبباً يف زعزعتها فضالً عما ىو دونو.
للمحافظة على األسرة يف أشد
(ٔ) الطربي" ،جامع البيان ".ٕٛ :ٔٗ٘ ،
(ٕ) السعدي " ،تيسَت الكرمي ا١تنان ".ٛٚٔ ،
(ٖ) الطربي " ،جامع البيان "ٕٛ :ٔٗ٘ ،؛ وابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖ٘ ،
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الفصن الجالح :وعامل أخالقٗة يف احملافظة عمى األشرة ،كىا ِ٘ يف شٕرة الطالقٔ ،فْٗ
ثالثة وباحح:
املبخح األٔه :اإلوصاك مبعرٔف أٔ املفارقة مبعرٔفٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
احملافظة على األسرة أمر مهم يف اإلسالم ،والعشرة الزوجية تقوم على األخالق اٟتسنة ،وأن
كل من الزوجُت على صاحبو ٔتا يكون سبباً يف دوام ا١تودة واستقرار األسرة ،وقد ذكر ا١تفسرون
يعود ٌ
ٚتلة من ا١تعاين يف اإلمساك أو ا١تفارقة ٔتعروف ،وىنا ٚتلة من ذلك ،على النحو التايل- :
أوالً :إمساك من يرغب الزوج يف مراجعتها ٔتعروف ٔتا أمره اهلل بو من اإلمساك؛ وذلك
بإعطائها اٟتقوق اليت أوجبها اهلل عليو ٢تا من النفقة والكسوة وا١تسكن وحسن الصحبة(ٔ) ،ويظهر
من ىذا بيان الشريعة ٟتقوق من رغب الزوج يف إرجاعها؛ ألنو إذا أقام حقها كان ذلك سببا ظاىراً
يف األلفة وا١تودة بينهما ،قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
(الطالق.)ٕ:
ثانياً :أمر اهلل تعاىل ْتسن العشرة يف اإلنفاق وغَت ذلك وىو ا١تقصود باإلمساك
با١تعروف(ٕ) ،فإذا كان اإلمساك با١تعروف كما أمر اهلل تعاىل بو ،فإن يف ذلك سراً عجيباً من أسرار
احملافظة على األسرة ا١تسلمة؛ ألن ا١تعاشرة با١تعروف ال تكون إال عن خلق كرمي حيملو الزوج ،قال
تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ ( الطالق.)ٕ :
ثالثاّ :بُت ابن عاشور يف تفسَته ا١تقصود با١تعروف يف حال اإلمساك ويف حال ا١تفارقة فقال
رٛتو اهلل تعاىل :ا١تعروف :ىو ما تعارفو األزواج من حسن ا١تعاملة يف ا١تعاشرة ويف الفراق.
فا١تعروف يف اإلمساك :حسن اللقاء واالعتذار ٢تا عما فرط والعود إىل حسن ا١تعاشرة.
وا١تعروف يف الفراق :كف اللسان عن غيبتها وإظها ِر االسًتاحة منها.
وا١تعروف يف اٟتالُت من عمل الرجل ألنو ىو ا١تخاطب باإلمساك أو الفراق.
وأما ا١تعروف الذي ىو من عمل ا١ترأة فمقرر من ٍ
أدلة أخرى ،كقولو تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﭼ (البقرة ،)ٖ( )ٕٕٛ :ويف ىذا داللةٌ واضحةٌ على أمهية معلم ا٠تلق والتعامل با١تعروف
(ٔ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٖٔٙ ،
(ٕ) ابن عطية " ،احملرر الوجيز.ٛ :ٖٕٜ ،
(ٖ) ابن عاشور " ،التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٚٚ ،
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تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

يف حسن ا١تعاشرة وا١تعاملة بُت الزوجُت ،قال
ﮇﭼ ( الطالق.)ٕ :
رابعا :تقدمي اإلمساك أعٍت ا١تراجعة على إمضاء ا١تفارقة ،إدياء إىل أنو أرضى هلل تعاىل وأوفق
ٔتقاصد الشريعة مع ما تقدم من التعبَت عن ا١تراجعة باإلمساك ،ففهم أن ا١تراجعة مندوب إليها(ٔ)،
وعندما تدل اآلية على الندب للمراجعة فإن فيها داللةٌ واضحةٌ على اىتمام القرآن -كما بينتو
سورة الطالق-باحملافظة على األسرة ،قال تعاىل ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ (
الطالق.)ٕ :
خامساً :كما أمر اهلل تعاىل باإلمساك با١تعروف أو الفراق با١تعروف ،أمر ٔتا ىو تابع لو فقال
تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ( ،الطالق ،)ٙ :ويف
اضح لكال الزوجُت أنو جيب عليهم يف كل أحوا٢تم ،أن يقبل بعضهم من بعض ما
يح و ٌ
أمر صر ٌ
اآلية ٌ
(ٕ)
أمرىم اهلل تعاىل بو من ا١تعروف اٞتميل ،وعند ا١تشاكسة وا١تضايقة تُرضع لو أخرى  ،فما أعظم
بيان القرآن ٠تلق ا١تعروف الالزم للمحافظة على األسرة.
الخالصة
قدم اهلل تعاىل ا١تراجعة على ا١تفارقة حفاظا على األسرة ،وأمر أن تكون با١تعروف يف حسن
العشرة وا١تعاملة؛ حىت يتم الوئام بُت الزوجُت ،فقيام خلق ا١تعروف بُت الزوجُت سر من أسرار
احملافظة على األسرة.
املبخح الجاٌ٘ :الٍّ٘ عَ وضاٖكة الرجعٗة يف الصلٍى ٔالٍفكةٔ ،أِىٗتْ
يف احملافظة عمى األشرة.
ينهى اهلل عز وجل الزوج عن مضايقة ا١تطلقة ا١تعتدة؛ حىت ال ٘تل فيكون ذلك سبباً يف
خروجهن قبل ٘تام العدة ،ألن بقاء ا١تعتدة يف بيتها ،قد يكون سبباً يف اإلمساك با١تعروف ،وىذا
اإلٚتال فصلو ا١تفسرون يف كتب التفسَت وديكن إٚتال ما ذكروه يف النقاط التالية:
أوالً :قال السدي :لتضيقوا عليهن مساكنهن حىت خيرجن(ٖ) ،فالنهي واضح ىنا عن
ا١تضايقة واٟتكمة من ذلك بينة حىت ال ٗترج من بيتها؛ ألن بقاءىا سبيل للرجعة واستقرار األسرة؛
(ٔ) ابن عاشور " التحرير والتنوير".ٕٛ :ٕٚٚ ،
(ٕ) القرطيب " ،اٞتامع ألحكام القرآن.ٔٛ :ٕٔٔ ،
(ٖ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٔٗٙ ،
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ويظهر ىنا أمهية ا٠تلق اٟتسن ،وترك التعامل با٠تلق الذي يؤدي اىل ا١تشاحنة والبغضاء بُت
الزوجُت ،قال تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ ( الطالق.)ٙ :
ثانياً :قال تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ( الطالق)ٙ :؛ أي :ال تضاروىن عند سكناىن
بالقول أو الفعل؛ ألجل أن ديللن ،فيخرجن من البيوت قبل ٘تام العدة فتكونوا أنتم ا١تخرجُت ٢تن،
وحاصل ىذا أنو هنى عن إخراجهن ،وهناىن عن ا٠تروج ،وأمر بسكناىن ،على وجو ال حيصل
عليهن ضرر وال مشقة(ٔ)  ،وذلك ألن بقاءىن يف بيوهتن أقرب للرجوع فيجب على الزوج أن حيسن
معاملة زوجتو الرجعية وال يضيق عليها ،عسى أن يكون بينهما وفاق بعد شقاق.
ثالثاً :يشمل التضييق على الرجعية التضييق عليها يف النفقة ،ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ،
عليهن يف ا١تسكن والنفقة(ٕ).
(الطالق .)ٙ :بالتضييق
ّ
رابعاً :قد يتخذ بعض األزواج أسلوب ا١تضايقة حىت جيعل الرجعية تضجر وتًتك بيتها
وتفتدي ٔتا٢تا ،وىذا ا٠تلق يؤثر عل استقامة األسرة و٘تاسكها ،فلعل اهلل تعاىل حيدث بعد ذلك
فرجاً و٥ترجاً وتعود األمور اىل حال أفضل ٦تا ىي عليو.
قال ابن كثَت :وقولو ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ( الطالق.)ٙ :
(ٗ)
قال مقاتل بن حيان(ٖ) :يعٍت يضاجرىا لتفتدي منو ٔتا٢تا أو ٗترج من مسكنو .
خامساً :حيسن بالزوج أن يبادر ٔتراجعة زوجتو كما يفهم من ىذه اآلية الكردية؛ حىت ال
(٘)
ُّحى :ﭽ ﭗ
يزداد الشقاق والنفور بُت الزوجُت ،قال ابن كثَت رٛتو اهلل تعاىل فيما نقلو عن أيب الض َ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ ( ،الطالق )ٙ :قال :يطلقها ،فإذا بقي يومان راجعها)ٙ( .ويف ذلك ضرر
(ٔ) السعدي " ،تيسَت الكرمي ا١تنان ".ٛٚٔ ،
(ٕ) ابن اٞتوزي " ،زاد ا١تسَت " ٗٗ.ٜ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّث ،الثـِّ َقةُ ،أَبُو بِ ْسطَ َام النَّْب ِط ُّي ،البَـلْ ِخ ُّي،
العاملُ ،ا١ت َحد ُ
بن َحيَّا َن ب ِن َد َو َال ُد ْوَر أَبُو ب ْسطَ َام النَّْبط ُّي ،ا ِإل َم ُامَ ،
(ٖ) ُم َقات ُل ُ
ُ
ىرب من خراسان أ يام أيب مسلم صاحب الدولة ،إىل بالد كابل ،فدعاىم إىل اهلل ،فأسلم على يده خلق.
قال حيِت بن معُت :ثقة تويف يف حدود ا٠تمسُت ومائة٤ ،تمد بن أٛتد الذىيب" ،سَت أعالم النبالء"ٖ .تقيق.
شعيب األرناؤوط( ،طٖ ،بَتوت :مؤسسة الرسالةٔٗٓ٘ ،هٜٔٛ٘-م).ٙ :ٖٗٓ .
(ٗ) ابن كثَت" ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖ٘ ،
ِ
صبَـْي ٍح ال ُقَرِش ُّي الكويف ،موىل آل سعيد بن العاصٝ ،تع :ابن عباس ،وابن عمر،
بن ُ
(٘) أَبُو الض َ
ُّحى ُم ْسل ُم ُ
والنعمان بن بشَت ،ومسروقاً ،وغَتىم ، .حدث عنو :مغَتة ،ومنصور ،واألعمش ،وفطر بن خليفة،
وآخرون ،وكان من أئمة الفقو والتفسَت ،ثقة ،حجة ،وكان عطاراً ،مات٨ :تو سنة مائة ،يف خالفة عمر بن
عبد العزيز ،الذىيب " ،سَت أعالم النبالء "٘ :ٚٔ ،
( )ٙابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم".ٗ :ٖٖ٘ ،
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على الزوجة؛ ألن الزوج تعمد اإلضرار هبا فًتكها مدة العدة ومل يراجعها إال قبل يومُت من هنايتها،
فيًتتب عليو نفور من الزوجة.
الخالصة
إن األسرة ا١تسلمة بنيت يف كل أحوا٢تا على األخالق اٟتسنة بُت الزوجُت ،وعندما ينحى
الزوج منحى ا١تضايقة على الرجعية يف السكٌت والنفقة؛ حىت ٘تل فتخرج من بيتها فتقل فرصة
الرجوع ،هناه اهلل عز وجل عن ذلك ،ورغبة يف إرجاع زوجتو .فاحملافظة على األسرة وإرجاع الزوجة
الرجعية أمر ندب إليو اهلل عز وجل يف كتابو وهنى عن كل خلق يعثره أو دينع منو.
املبخح الجالح :الٕقٕف عٍد حدٔد اهللٔ ،جتٍب ظمي الٍفض ٔحتىمّا الٕزرٔ ،ترك
االشتعجاه يف بت الطالقٔ ،أِىٗتْ يف احملافظة عمى األشرة.
وقد ذكر اهلل عز وجل ىذه ا١تعاين متتابعة بلفظ يدل على أمهيتها كخلق يتخلق بو الزوجان
للمحافظة على حياهتم الزوجية حىت وإن شاهبا بعض الضيق والكرب ،وبُت ا١تفسرون ذلك يف
بعض أقوا٢تم على النحو التايل:
أوالً :إذا مل يقف الزوج عند شرائع اهلل تعاىل و٤تارمو و خرج عنها وٕتاوزىا إىل غَتىا ومل
يأ٘تر هبا ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ ( الطالق ،)ٔ :أي :بفعل ذلك ،وبُت اهلل لو اٟتكمة من ذلك فقال
سبحانو وتعاىل:ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق ،) ٔ :أي :إمنا أبقينا ا١تطلقة يف منزل الزوج يف مدة العدة ،لعل الزوج يندم على طالقها
وخيلق اهلل يف قلبو َر ْج َعتَها ،فيكون ذلك أيسر وأسهل(ٔ) ،ولذلك حيسن بالزوجُت الوقوف عند
حدود اهلل تعاىل ،وعدم االستعجال وقد بُت اهلل أنو رٔتا يكون يف الًتيث والتدبر والتأمل خَتاً ،قال
تعاىل ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق.)ٔ:
ثانياً :ينهى اهلل عز وجل الزوج أن ي ِ
كسب نفسو زوراً بتعدي شرائعو و٤تارمو ،فيصَت بذلك
ُ
(ٕ)
ِ
ظا١تاً ويقول لو ال تدري ما الذي َحيدث؟ لعل اهلل ُحيدث بعد طالقكم إياىن رجعة  ،قال تعاىل:
ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ (الطالق.)ٔ :
ثالثاً :قد يكون األمر الذي ُحي ِدثو اهلل أن يقلب قلبو من بغضها إىل ٤تبتها ،ومن الرغبة عنها
(ٔ) ابن كثَت " ،تفسَت القرآن العظيم ".ٗ :ٖٖٔ ،
(ٕ) الطربي " ،جامع البيان ".ٕٛ :ٖٔٙ ،
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إىل الرغبة فيها ،ومن عزدية الطالق إىل الندم عليو ،فَتاجعها ،وقال ٚتيع ا١تفسرين :أراد باألمر ىنا
الرغبة يف الرجعة .ومعٌت القول :التحريض على طالق الواحدة والنهي عن الثالث ،فإنو إذا طلق
ثالثاً أضر بنفسو عند الندم على الفراق والرغبة يف االرٕتاع ،فال جيد عند الرجعة سبيالً .وقال
ِ
ك أي بعد طلقة أو طلقتُت أ َْمراً أي ا١تراجعة من غَت خالف )ٔ( .وقد يُوقع اهلل يف
مقاتل :بـَ ْع َد ذل َ
(ٕ)
قلبو احملبة بعد الطلقة والطلقتُت قال تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ( الطالق.)ٔ :
رابعاً :شرع اهلل العدة ،وحدد الطالق هباٟ ،تكم عظيمة :فمنها :أنو لعل اهلل حيدث يف قلب
ا١تطلق الرٛتة وا١تودة؛ فَتاجع من طلقها ،ويستأنف عشرهتا ،فيتمكن من ذلك مدة العدة ،أو لعلو
يطلقها لسبب منها؛ فيزول ذلك السبب يف مدة العدة ،فَتاجعها النتفاء سبب الطالق(ٖ) ،قال
تعاىل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(الطالق.)ٔ:
الخالصة
الوقوف عند شرائع اهلل و٤تارمو ،وعدم ا٠تروج عنها وٕتاوزىإ ،تنبا لظلم النفس وٖتملها
زوراً ،سبب رئيس للوئام بُت الزوجُت؛ وىو :ما بينو سبحانو وتعاىل يف قولو لعل اهلل ُحي ِدث بعد
ذلك أمراً ،وىو :ما قد يكون من الندم بعد الطالق وا١تودة واحملبة والرغبة يف ا١تراجعة ،وإذا كان ىذا
يف أشد ا١تشكالت الزوجية وىو الطالق؛ فمن باب أوىل أن يكون الوقوف عند حدود اهلل تعاىل يف
يسهل حلها ،فال داعي لالستعجال يف بت الطالق ،قال تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ
كل ا١تشكالت العارضة ّ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ( ،الطالق.)ٔ :

(ٔ) ابن العريب" ،أحكام القرآن"ٗ :ٕٜٓ ،؛ القرطيب" ،اٞتامع ألحكام القرآن".ٔٛ :ٔٓٗ ،
(ٕ) ابن اٞتوزي" ،زاد ا١تسَت".ٛ :ٗٓ ،
(ٖ) السعدي" ،تيسَت الكرمي ا١تنان".ٛٚٓ ،
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اخلامتة:
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء وا١ترسلُت سيدنا ٤تمد وعلى آلو
وصحبو أٚتعُت ،وبعد رحلة ٦تتعة مع سورة الطالق ،وما تضمنتو من البيان القرآين العجيب يف بيان
معامل احملافظة على األسرة ،أضع بُت يدي القراء والباحثُت نتائج وتوصيات ٥تتصرة أسال اهلل العلي
العظيم ،أن يتقبل ىذا البحث ،وأن جيعلو خالصا لوجهو ،وأن ينفع بو.
أوالً :النتائج:
ٔ) اىتمام القرآن باألسرة ظاىر وبُت من خالل اآليات ا١تتعددة اليت تتحدث عنها ،وٗتصيص
بعض السور يف ذلك كسورة النساء والطالق والتحرمي ،وغَتىا من اآليات والسور.
ٕ) الوقوف عند حدود اهلل تعاىل ،وعدم ا٠تروج عنها ،وتقوى اهلل تعاىل ،والتوكل عليو؛ من ا١تعامل
القلبية ا١تهمة اليت بينتها سورة الطالق يف احملافظة على األسرة.
ٖ) ما ندب اهلل تعاىل إليو من إمساك الرجعية ّتعلو مقدما على مفارقتها ،وما أوجبو من النفقة
عليها ،ومن إسكاهنا حىت مع ضيق اٟتال حسب الوجد؛ فيو داللة على ا١تعامل اٟتقوقية بُت
الزوجُت ،كما بينتها سورة الطالق ،واليت يظهر منها أمهية احملافظة على األسرة.
ٗ) عدم ظلم النفس وٖتميلها الوزر ،وعدم االستعجال ،والبعد عن مضايقة الرجعية لئال ٗترج من
بيتها أو تفتدي نفسها ،قبل هناية عدهتا؛ جعلها اهلل تعاىل آدابا عامة وأخالقا للتعامل بُت
الزوجُت ،كما ىو واضح من آيات سورة الطالق.
٘) إذا كانت سورة الطالق طرحت اٟتلول ا١تساعدة يف احملافظة على األسرة يف أكرب مشاكلها
وىي :الطالق؛ فمن باب أوىل :أن يعرض الزوجان ما دوهنا من معامل احملافظة على األسرة على
ما ورد فيها.
ثانياً :التوصيات:
ٔ) اشتملت سور القرآن الكرمي وآياتو على كثَت من اآليات ا١تتعلقة باألسرة عموما؛ فلماذا ال
تتبٌت بعض اٞتامعات أو ا١تراكز العلمية ا١تتخصصة يف علوم القرآن الكرمي عمل موسوعة لكل
ما يتعلق باألسرة يف القرآن الكرمي.
ٕ) حيسن بالباحثُت توسيع دائرة البحث العلمي اليت تربط كل ما يتعلق باألسرة بالقرآن الكرمي؛
لوجود حاجة ماسة لذلك.
ىذا ما يسر اهلل تعاىل بفضلو وكرمو وتوفيقو ،وأسال اهلل العلي العظيم أن يتقبلو عمالً صاٟتاً ،وأن
ينفع بو.
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القرآن الكرمي.
ابن اٞتوزيٚ ،تال الدين عبد الرٛتن بن علي" ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَت"( .طٔ ،بَتوت :دار
الفكرٔٗٓٚ ،هٜٔٛٚ-م).
ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر "التحرير والتنوير"( .طٔ ،بَتوت :مؤسسة التاريخ العريبٕٔٗٓ ،ه-
ٕٓٓٓم).
ابن العريب٤ ،تمد بن عبد اهلل" ،أحكام القرآن "ٖ .تقيق عبد الرزاق ا١تهدي( ،ط ٔ ،بَتوت :دار
الكتاب العريبٕٔٗٔ ،هٕٓٓٓ-م).
ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد" ،جامع العلوم واٟتكم"( ،ط ،ٔ :بَتوت :لبنان،
ٔٗٓٛه).
ابن عطية ،عبد اٟتق بن عطية " ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز "ٖ .تقيق الرحالة الفاروق،
عبد اهلل األنصاري ،السيد عبد العال إبراىيم٤ ،تمد الشاغي( ،طٕ ،بَتوت :وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية-قطر.)ٕٓٓٚ-ٕٔٗٛ ،
ابن فارس ،أٛتد بن فارس بن زكريا" ،معجم مقاييس اللغة"ٖ .تقيق عبد السالم ىارون( ،ط،
بَتوت :دار الفكرٖٜٜٔ ،ىـ ٜٜٔٚ-م).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي " ،تفسَت القرآن العظيم " .صحح بإشراف خليل ا١تيس،
(طٕ ،بَتوت :دار القلم).
ابن منظور٤ ،تمد بن مكرم" ،لسان العرب"( ،طٔ ،بَتوت ٔٗٔٗ :دار صادرٜٜٔٗ،م).ٜٔ :ٗ ،
البخاري٤ ،تمد بن إٝتاعيل " ،اٞتامع الصحيح "( .طٔ ،القاىرة :دار الشعبٔٗٓٚ ،ه).
البيهقي ،أٛتد بن اٟتسُت " ،شعب اإلديان"ٖ .تقيق :د .عبد العلي حامد( ،طٔ ،الرياض :مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع ٕٖٔٗ ،ىـ  ٕٖٓٓ-م).
اٞترجاين ،علي بن ٤تمد بن علي " ،التعريفاتٖ .تقيق إبراىيم االنباري( ،طٔ ،بَتوت :دار الكتب
العلميةٔٗٓ٘ ،ه).
الرازي ،فخر الدين ٤تمد بن عمر التميمي الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .طٔ ،بَتوت :دار الكتب
العلميةٕٔٗٔ ،ه.)ٕٓٓٓ-
الرازي٤ ،تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي٥ " ،تتار الصحاح "ٖ ،تقيق٤ :تمود خاطر( ،طٔ،
بَتوت :مكتبة لبنانٔٗٔ٘ ،ه).
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الراغب األصفهاين ،اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل " ،ا١تفردات يف غريب القرآن"ٖ .تقيق :صفوان
عدنان داودى( ،ط ،دمشق :دار العلم الدار الشامية)ٕٔٗٔ ،ه).
الزركشي ،بدر الدين بن ٤تمد " ،الربىان يف علوم القرآن "ٖ ،تقيق أيب الفضل الدمياطي( ،طٔ،
القاىرة :دار اٟتديثٕٔٗٚ ،ىـ.ٖٜٗ ،)ٕٓٓٙ-
السعدي ،عبد الرٛتن بن ناصر" ،تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالم ا١تنان "ٖ .تقيق عبد الرٛتن
اللوحيق( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة.)ٕٓٓ-ٕٔٗٔ ،
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جالل الدين " ،اإلتقان يف علوم القرآن"ٖ .تقيق شعيب
األرنؤوط( ،طٔ ،بَتوت :مؤسسة الرسالةٕٜٔٗ ،هٕٓٓٛ-م).ٕٔٗ ،
صليبا ،دٚ .تال صليبا " ،ا١تعجم الفلسفي "( .بَتوت :الشركة العا١تية للكتابٔٗٔٗ ،ه-
ٜٜٗٔم).
الطربي٤ ،تمد بن جرير" ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن"( .طٔ ،بَتوت :دار الفكر،
 ٔ .)ٜٔٛٛ-ٔٗٓٛالعسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر " ،فتح الباري شرح صحيح
البخاري " ،ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي( ،طٔ ،الرياض :دار السالمٕٔٗٔ ،ه_ٕٓٓٓم)،
ٖٗ.ٛ :ٛ
الفائز ،أ .د صاٌف بن عبد الرٛتن الفايز" ،التهذيب اٞتازي لتفسَت الرازي"( .طٔ ،السعودية :مركز
البصائر للبحث العلمئٖٗٙ ،ه).
القرطيب٤ ،تمد بن أٛتد" ،اٞتامع ألحكام القرآن "ٖ .تقيق( ،ط٘ ،بَتوت :دار الكتب العلمية،
.ٛ :ٕٙ ،)ٜٜٔٙ-ٔٗٔٚ
كحالة ،عمر رضا" ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنفي الكتب العربية"( ،بَتوت :مكتبة ا١تثٌت-دار
إحياء الًتاث العريب.)ٜٔ٘ٚ-ٖٔٚٙ ،
ا١تقدسي ،عبد الرٛتن بن إبراىيم بن اٛتد " ،العدة شرح العمدة "ٖ .تقيق صالح عويضة( ،طٕ،
بَتوت :دار الكتب العلميةٕٔٗٙ ،ىـ.)ٕٓٓ٘-
اليحصيب ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى " ،ترتيب ا١تدارك وتقريب ا١تسالك ١تعرفة أعالم
مذىب اإلمام مالك "ٖ .تقيق عبد القادر الصحراوي( ،ا١تغرب :وزارة االوقاف ا١تغربية –مطبعة
فضالةٖٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م).
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اإلرشاد إىل معرفة من أراد اهلل بهم اخلري من العباد
مجع ودراسة حديثية
The Guidance to Identifying those that Allah wishes
good a mong His servants
A Compilation and Hadith Study.

إعداد:
د .سليمان بن صاحل الثنيان
األستاذ ادلشارؾ بقسم فقو السنة بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية

اإلرشاد إلى معرفة من أراد اهلل بهم الخير من العباد جمع ودراسة حديثية ،د .سليمان بن صالح الثنيان

املستخلص
عنواف البحث :اإلرشاد إىل معرفة من أراد اهلل هبم اخلَت من العباد
أىدافو :يهدؼ البحث إىل إثبات صفة اإلرادة هلل عز كجل ،كإبراز األعماؿ كاخلصاؿ اليت
من قامت بو فهو دليل على أف اهلل أراد بو اخلَت ،فينبغي احلرص عليها ،كمن األىداؼ بياف
األحاديث الصحيحة يف ىذا الباب من غَتىا.
كقد سار الباحث على ادلنهج االستقرائي كالتحليلي يف كتابة البحث ،كمجع األحاديث
ادلرفوعة اليت فيها " :من أراد اهلل بو خَتا :أك " رمحة " أك حنو ذلك ،كرتب األحاديث حسب
األصحية .كقد سلك منهج احملدثُت ادلعتمد يف دراسة األسانيد ،كالكالـ على الركاة.
كقد توصل الباحث إىل أمهية دراسة ىذا الباب ،كأف األحاديث الصحيحة فيو بلغت)8( :
أحاديث ،كاألحاديث الضعيفة ( )11حديثا ،كاألحاديث الضعيفة جدا كادلوضوعة ( )9أحاديث.
كقد اكصى الباحث بدراسة ما يقابل ىذا الباب ،كىو األحاديث اليت جاء فيها :من أراد اهلل
بو شرا أك عذابا ،أك حنو ذلك.
الكلمات الدالة (المفتاحية) :اإلرشاد ،إرادة اهلل ،اخلَت ،العبد.
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Abstract
Objectives: The research aims to establish the attribute of will and volition
of the Almighty Allah ،and to highlight the acts and virtues that serve as evidence
of Allah’s mercy for whoever perform it; thereby requires his steadfastness on it.
Among the objectives is to explain the Sound Hadiths in this section as against
others .
The researcher applied the inductive and analytical method in writing this
research ،he compiled the Raised Hadiths (Al-Ahaadith Al-Marfu’at) which
covered the theme: "Whoever Allah wishes good for: or " mercy " or something
similar ،and arranged the Hadiths according to authenticity. He followed the
approved methodology of the Muhaddithin in treating the chain of Narrations and
giving judgement on the Narrators .
The researcher arrived at the importance of studying this section ،and that
the Sound Hadiths reached (8) ،while the Weak Hadiths are (11) ،and very weak
hadiths and fabricated ones are (9) .
The researcher recommended the study of the opposite of this section ،and
that is the Hadiths which says: Whoever Allah wishes anguish for or punishment ،
or something similar .
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املقدمة
إف احلمد هلل حنمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو،
كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو ،صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو أمجعُت :أما بعد.
فإف ىداية اهلل للعبد ٔتعرفة اخلَت كمعرفة الشر نعمة منو جل كعال يستحق الشكر عليها،
أيضا ،كإذا يسر اهلل للعبد أسباب اخلَت،
كالتوفيق لفعل اخلَت كترؾ الشر نعمة أخرل تستحق الشكر ن
كصرؼ طرؽ الشر؛ فهذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء ،قاؿ سبحانو كتعاىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱠ [يونس.]107 :
ﱑ
كقد استعنت باهلل  يف مجع ما كرد يف السنة النبوية شلا قاؿ فيو النيب ﷺ « :إذا أراد
خَتا » كحنو ذلك ،كيستفاد من ىذا اجلمع األمور التالية:
خَتا » ،أك « من يرد اهلل بو ن
اهلل بعبد ن
إثبات صفة اإلرادة هلل تعاىل؛ فإف ىذه الصفة ثابتة بالكتاب كالسنة؛ فمن الكتاب قولو
تعاىل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ [النحل ،]40 :كقولو :ﱡﭐ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ [البقرة ،]185 :كقولو :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ [اإلسراء ،]16 :كقولو تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ [األنعاـ ،]125 :كغَت ذلك من
ﱉ
اآليات ،أما السنة فأحاديث؛ منها ما كرد يف ىذا البحث.
كاإلرادة عند أىل السنة قسماف  :إرادة كونية قدرية ،كىي ال بد من كقوع ادلراد فيها ،كقد
يكوف ىذا ادلراد زلبوبنا عند اهلل ،كقد ال يكوف كذلك.
كالقسم الثاين :إرادة شرعية؛ كىي اليت حيب اهلل كقوعها ،كلكن قد ال يشاء أف تقع حلكمة
منو جل كعال(.)1
كأحاديث ىذا البحث داخلة يف القسم األكؿ ،كلذا عقد اإلماـ البيهقي يف كتابو (األمساء
كالصفات) فصالن يف إثبات صفة اإلرادة هلل تعاىل ،كاستدؿ ذلا ببعض األحاديث الواردة ىنا.
كشلا يستفاد من مجع ىذه األحاديث؛ معرفة بعض اخلصاؿ اليت إذا فعلها العبد فهي دليل
خَتا ،مع االعتقاد بأف كل خَت يفعلو العبد فإف اهلل أراده منو ،كلكن ٗتصيص
على أف اهلل أراد بو ن
ىذه اخلصاؿ بالذكر يدؿ على فضلها كالتنويو هبا.
( )1شيخ اإلسالـ ابن تيمية « ،رلموع الفتاكل» ( .دار التقول) . 189-188 : 8 ،
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أيضا أف يعلم ادلسلم أنو إذا كاف قد يكفِّق لشيء من ىذه
كشلا يستفاد من ىذا اجلمع ن
اخلصاؿ؛ فإف ىذا عالمة على إرادة اهلل اخلَت بو ،فيحمده على ىذا الفضل كىذه ادلنة؛ فإف اهلل جل
كعال جيازم من قصد اخلَت بالتوفيق ،كمن قصد الشر باخلذالف ،ككل ذلك بقدر مقدر ،قاؿ تعاىل:

ﱡﭐﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱠ([ )1الليل.]10-5 :
كثرة اخلَت ادلًتتب على فعل ىذه اخلصاؿ ،كحصوؿ تلك األحواؿ ،كيدؿ لذلك التنكَت يف
خَتا » ...األحاديث .قاؿ احلافظ ابن حجر :نى َّكر
لفظ اخلَت يف قولو ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ن
خَتا » ليشمل القليل كالكثَت ،كالتنكَت يشمل القليل كالكثَت ،كالتنكَت للتعظيم؛ ألف ادلقاـ
« ن
()2
يقتضيو .
معرفة ما ثبت يف ىذا الباب من األحاديث كما مل يثبت؛ حىت ال ينسب للنيب ﷺ إال
ما ثبت عنو .كقد كقفت على بعض من مجع ىذه األحاديث ،كأقدـ من كقفت عليو من ىؤالء :أبو
()3
كثَتا من ىذه األحاديث ،كترجم عليها
شجاع الديلمي يف كتابو فردكس األخبار ؛ حيث ذكر ن
أيضا على حنو من ذلك خالؿ
بقولو « :ذكر إرادة اهلل  بالعبد من اخلَت كالشر » ،كقد كقفت ن
تصفحي للشب كة العنكبوتية ،كأكثر ىؤالء مل دييزكا بُت األحاديث الصحيحة من غَتىا ،بل ذكر
حىت ادلوضوع.
فلهذه الفوائد كغَتىا عزمت على مجع األحاديث الواردة يف ذلك.
حدود البحث:
أقوـ إف شاء اهلل يف ىذا البحث ّتمع األحاديث ادلرفوعة اليت كردت بلفظ« :إذا أراد اهلل
خَتا» أك« :رمحة» أك حنو ذلك من األلفاظ.
خَتا» ،أك« :من يرد اهلل بو ن
بعبد ن
منهجي يف ختريج األحاديث:
أخرج احلديث من مصادره احلديثية ادلختلفة ،كال ألتزـ باستيعاب ىذه ادلصادر ،كإمنا أكتفي

( )1ابن كثَت « ،تفسَت القرآف العظيم »( .ط ،1دار ادلعرفة ،بَتكت1407 ،ىػ).554 :4 ،
( )2ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم » ( .ط ،3ادلكتبة السلفية ،القاىرة1407 ،ىػ،
.198 :1
( )3احلافظ أبو شجاع شَتكيو الديلمي « ،فردكس األخبار ٔتأثور اخلطاب ادلخرج على كتاب الشهاب»:1 .
.299
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بأشهرىا إذا مل يكن يف ذكر ادلصادر األخرل زيادة فائدة إسنادية أك متنية.
أسَت إف شاء اهلل على ادلنهج ادلعتمد عند احملدثُت يف دراسة األسانيد كتتبع طرقها كسلارجها.
أترجم لرجاؿ اإلسناد ادلتكلم فيهم من ادلصادر األصيلة ،غَت ادلشاىَت ،كإذا ختمت الًتمجة
بقوؿ احلافظ ابن حجر ،كمل أتعقبو؛ فهو ما أختاره فيو.
كقد رتبت ىذه األحاديث حسب األصحية ،كمسيت البحث « :اإلرشاد إىل معرفة من أراد
اهلل هبم اخلَت من العباد ،مجع كدراسة حديثية ».
كاهلل ادلسؤكؿ أف يوفقنا لكل خَت ،كيعصمنا من كل شر ،كأف جيعلنا ىداة مهتدين إنو مسيع
رليب ،كصلى اهلل على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت
***
عن معاوية بن أبي سفيان  أنو قام خطيبًا وقال :سمعت النبي ﷺ يقول« :من يرد اهلل
خيرا يفقهو في الدين».
بو ً
أخرجو البخارم( ،)1كمسلم( ،)2كابن ماجو( ،)3كمالك( ،)4كأمحد( .)5كلهم من طرؽ عنو بو.
ك يف لفظ مالك كأمحد َّ
أف النيب ﷺ قاؿ ذلك كىو خيطب على منربه.
كأخرجو الطرباين يف الكبَت( ،)6كزاد« :كيلهمو رشده».
كيف إسناد الطرباين حيِت احلماين ،كشريك النخعي ،ككالمها متكلم فيو.
()7
كثَتا » .
أما شريك النخعي؛ فقد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ خيطئ ن
ك أما حيِت احلماين فقاؿ فيو احلافظ ابن حجر « :حافظ ،إال أهنم اهتموه بسرقة احلديث
»(.)8
( )1اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم« ،صحيح البخارم» مطبوع مع فتح البارم( .ط ،3ادلكتبة السلفية،
القاىرة1407 ،ىػ) كتاب العلم (/1رقم .)71
( )2اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم »( .ط ،1دار احلديث ،القاىرة1412 ،ىػ) ،كتاب الزكاة :2
.719-718
( )3اإلماـ زلمد بن يزيد بن ماجو« ،السنن»( .دار إحياء الكتب العربية)  ،ادلقدمة .80 : 1
( )4اإلماـ مالك بن أنس األصبحي  « ،ادلوطأ » ( .ط ، 2دار احلديث  ،القاىرة 1413 ،ىػ) . 687 : 2
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل الشيباين  « ،ادلسند » ( .دار صادر  ،بَتكت) . 101 : 4
( )6اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » ( .ط ، 2مطبعة الزىراء احلديثة  ،ادلوصل) . 340 : 19
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب »ٖ .تقيق  :زلمد عوامة  ،رقم الًتمجة . 2787 :
( )8احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7591 :
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كعلى ذلك فال تصح ىذه الزيادة ،كاهلل أعلم.
كأخرجو أبو يعلى يف مسنده( ،)1كزاد « :كمن مل يفقهو مل يػيْب ىل بو » ،كيف إسناده الوليد بن
زلمد ادل ْوىمرم ،كىو مًتكؾ ،كلذا ضعف ىذه الزيادة اذليثمي( )3كابن حجر(.)4
ى
كقد جاء ىذا احلديث عن مجاعة من الصحابة ،كعن زلمد بن كعب القرظي مرسالن:
أوالً :حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:
أخرجو الًتمذم( ،)5كالدارمي( ،)6كأمحد( ،)7كاخلطيب البغدادم(.)8
كلهم من طريق إمساعيل بن جعفر ادلدين ،عن عبد اهلل بن سعيد بن أيب ىند ،عن أبيو ،عنو
بو.
قاؿ الًتمذم :حسن صحيح.
كرجاؿ إسناده ثقات عدا عبد اهلل بن سعيد؛ فقد اختلف فيو ،فوثقو أمحد ،كابن معُت ،كابن
ادلديٍت ،كأبو داكد ،كغَتىم(.)9
كقاؿ أبو حامت :ضعيف احلديث(.)10
()2

( )1احلافظ أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي « ،مسند أيب يعلى ادلوصلي »ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد( ،ط،1
دمشق ،دار ادلأموف للًتاث1404 ،ىػ ).371/13 :
( )2باىل بالشيء اىتم بو ،كالباؿ االكًتاث ،يقاؿ :مل أباؿ كمل أبل على القصر .أبو منصور األزىرم  « ،هتذيب
اللغة » ٖ .تقيق  :زلمد علي النجار ( ،الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة) . 392 : 15 ،
( )3احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،رلمع الزكائد » ( .بَتكت  ،مكتبة ادلعارؼ 1406 ،ىػ) . 188 : 1 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 198 : 1 .
( )5أبو عيسى زلمد بن عيسى بن سورة الًتمذم  « ،جامع الًتمذم » ٖ .تقيق  :زلمد فؤاد عبد الباقي (ط، 1
بَتكت  ،دار الكتب العلمية)  ،كتاب العلم . 28 : 5
( )6عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي  « ،مسند الدارمي ادلطبوع باسم سنن الدارمي » ٖ .تقيق كٗتريج  :فوزم
زمريل  ،خالد السبع العلمي ( ،ط ، 1القاىرة  ،دار الرياف  ،بَتكت  ،دار الكتاب العريب 1407 ،ىػ) 1 ،
. 85 :
( )7اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 306 : 1 ،
( )8اخلطيب البغدادم  « ،الفقيو كادلتفقو » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1400 ،ىػ) . 3 : 1 ،
( )9احلافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس احلنظلي الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » ( .ط ، 1اذلند ،
مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية)  71 : 5 ،؛ احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب » .
(اذلند  ،رللس دائرة ادلعارؼ النظامية 1327 ،ىػ  ،القاىرة  ،دار الكتاب اإلسالمي) . 239 : 5 ،
( )10احلافظ ابن أيب حامت  « ،اجلرح كالتعديل » . 71 : 5 ،
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كقد جعلو احلافظ الذىيب يف مرتبة « :صدكؽ »( ،)1كىو أكىل من قوؿ ابن حجر « :صدكؽ
رٔتا كىم »(.)2
كعليو؛ فاإلسناد حسن.
ثانيًا :حديث أيب ىريرة :
أخرجو ابن ماجو( ،)3كأمحد( ،)4كأبو يعلى( ،)5كاخلطيب البغدادم( ،)6كابن عبد الرب(.)7
كلهم من طريق معمر ،عن الزىرم ،عن سعيد بن ادلسيب ،عنو بو.
كقد تفرد معمر هبذا اإلسناد على ىذا الوجو(.)8
كقد خالفو يونس بن يزيد  -كما عند اإلماـ مسلم يف صحيحو( - )9كعبد الوىاب بن أيب
بكر( ،)10فركياه عن الزىرم ،عن محيد بن عبد الرمحن ،عن معاكية .
كقد صحح الدارقطٍت قوؿ من قاؿ :محيد عن معاكية .)11(
كجاء ىذا احلديث عن الزىرم من كجو آخر ،فقد أخرجو النسائي يف الكربل( )12بإسناده
عن أيب اليماف ،عن شعيب ،عن الزىرم ،قاؿ  :قاؿ أبو سلمة بن عبد الرمحن :قاؿ أبو ىريرة :قاؿ
( )1احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة » ( .ط ، 1بَتكت  ،دار
الكتب العلمية 1403 ،ىػ) . 82 : 2 ،
( )2احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 3358 :
( )3ابن ماجو  « ،السنن »  .ادلقدمة . 80 : 1 ،
( )4اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 234 : 2 .
( )5أبو يعلى ادلوصلي « ،ادلسند ». 238 : 10 .
( )6اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 3-2 : 1 .
( )7احلافظ ابن عبد الرب القرطيب  « ،جامع بياف العلم كفضلو » ( .دار الكتب العلمية) . 19 : 1 ،
( )8احلافظ زلمد بن طاىر ادلقدسي  « ،أطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ اهلل ﷺ للدارقطٍت».
ٖتقيق :زلمود زلمد نصار ،السيد يوسف( ،ط ،1بَتكت ،دار الكتب العلمية1419 ،ىػ).170 :5 ،
( )9اإلماـ مسلم« ،الصحيح». 719 : 2 .
( )10اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » ٖ .تقيق كٗتريج :
زلفوظ الرمحن السلفي ( ،الرياض  ،دار طيبة) . 59 : 7 ،
( )11الدارقطٍت  « ،العلل » . 266 : 9 ، 60 : 7 .
( )12اإلماـ أبو عبد الرمحن النسائي  « ،السنن الكربل » ٖ .تقيق  :حسن عبد ادلنعم شليب ( ،ط ، 1بَتكت ،
مؤسسة الرسالة 1422 ،ىػ) . 358 : 5 ،
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رسوؿ اهلل ﷺ ...فذكره.
قاؿ النسائي :خالفو يونس ،ركاه عن الزىرم ،عن محيد بن عبد الرمحن ،عن معاكية .
كقد يقاؿ :إف احلديث عن أيب ىريرة  زلفوظ من جهة الزىرم؛ فقد اتفق معمر كشعيب
عليو ،كإف اختلفا يف شيخ الزىرم ،فال يبعد أف يكوف الزىرم مسعو منهما؛ فإنو إماـ حافظ مكثر،
صحيحا زلفوظنا ،كاهلل أعلم.
كعليو يكوف احلديث عن أيب ىريرة 
ن
ثالثًا :حديث عمر بن اخلطاب :
()4
()3
أخرجو أبو عوانة يف مستخرجو( ،)2كالطحاكم يف مشكل اآلثار  ،كاخلطيب البغدادم ،
كابن عبد الرب( ،)5كالبخارم تعلي نقا(.)6
كلهم من طريق عبد اهلل بن كىب ،عن عمرك بن احلارث ،عن عباد بن سامل ،عن سامل بن
عبد اهلل بن عمر ،عن أبيو ،عنو بو.
كلفظ أيب عوانة« :من يرد اهلل أف يهديو يفهمو».
خَتا يفهمو».
كلفظ الطحاكم« :من يرد اهلل بو ن
خَتا يفقهو».
كلفظ الباقُت« :من يرد اهلل بو ن
()7
كرجاؿ إسناده ثقات ،ما عدا عباد بن سامل التجييب؛ فقد ترجم لو البخارم  ،كابن أيب
()1

( )1يف ادلطبوع من السنن الكربل للنسائي « عن أيب ىريرة »  ،كىكذا جاء يف ادلطبوع من ٖتفة األشراؼ
( ، )32/11كجاء عند البوصَتم يف مصباح الزجاجة ( « : )30/1عن معاكية »  ،كىو الصواب فيما
يظهر يل ؛ ألف ادلعركؼ  -كما تقدـ  -أف يونس يركيو عن الزىرم  ،عن محيد بن عبد الرمحن  ،عن معاكية
 ،كليس عن أيب ىريرة  ،كاهلل أعلم .
( )2أبو عوانة يعقوب بن إسحاؽ اإلسفرائيٍت  « ،مستخرج أيب عوانة  -ادلسند ادلخرج على صحيح مسلم » .
ٖتقيق  :رلموعة من الباحثُت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية ( ،ط ، 1عمادة البحث العلمي باجلامعة
اإلسالمية 1435 ،ىػ) . 339-338 : 20 ،
( )3اإلماـ أبو جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة الطحاكم  « ،شرح مشكل اآلثار » ٖ .تقيق  :شعيب األرناؤكط
( ،ط ، 1بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1415 ،ىػ) . 394 : 4 ،
( )4اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 4 : 1 .
( )5احلافظ ابن عبد الرب القرطيب « ،جامع بياف العلم كفضلو » ( .دار الكتب العلمية) . 19 : 1 ،
( )6اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت »( .اذلند ،دائرة ادلعارؼ العثمانية).38 :6 ،
( )7اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 38 : 6 .
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()1
جرحا كال تعديالن .كذكره ابن حباف يف الثقات(.)2
حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كقد جود احلافظ ابن كثَت ىذا احلديث( ،)3كحسنو احلافظ ابن حجر(.)4
كقد يكوف ٖتسُت احلافظ ابن حجر لو بالنظر إىل شواىده ،كاهلل أعلم.
ابعا :حديث عبد اهلل بن مسعود :
رً
أخرجو البزار( ،)5كالطرباين يف الكبَت( ،)6كابن عدم( ،)7كأبو نعيم يف احللية( ،)8كاخلطيب
البغدادم(.)9
كلهم من طريق أمحد بن زلمد بن أيوب ،عن أيب بكر بن عياش ،عن األعمش ،عن أيب
كائل ،عنو بو.
خَتا فقهو يف الدين كأذلمو
كلفظ البزار كحنوه ابن عدم كأبو نعيم« :إذا أراد اهلل بعبد ن
رشده».
كقد تفرد أمحد بن زلمد بن أيوب هبذا اإلسناد ،كما قاؿ البزار كابن عدم.
كأمحد بن زلمد بن أيوب كإف كاف صدكقنا( ،)10إال أنو قاؿ فيو أبو حامت :ركل عن أيب بكر

( )1احلافظ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس احلنظلي الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » ( .ط ،1اذلند،
مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية).80 :6 ،
( )2احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات» ( .ط ، 1اذلند  ،مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية ،
1393ىػ) . 160-159 : 7 ،
( )3احلافظ ابن كثَت الدمشقي الشافعي  « ،مسند الفاركؽ » ٖ .تقيق  :د .عبد ادلعطي قلعجي ( ،ط ، 1مصر
 ،دار الوفاء 1411 ،ىػ) . 627 : 2 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 194 : 1 .
( )5احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط1
 ،بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1399 ،ىػ) . 117 : 5 ،
( )6احلافظ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » ٖ .تقيق :محدم السلفي( ،ط ،2ادلوصل ،مطبعة الزىراء
احلديثة).197 :10 ،
( )7احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » ٖ .تقيق  :حيِت سلتار غزاكم ( ،ط، 3
بَتكت  ،دار الفكر 1419 ،ىػ) . 175 : 1 ،
( )8احلافظ أبو نعيم األصبهاين  « ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء »( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتاب العريب،
1387ىػ). 107 : 4 ،
( )9اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو». 2 : 1 .
( )10احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب« ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ»ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم ،فتحية =
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بن عياش أحاديث منكرة(.)1
كقاؿ حنو ذلك ابن عدم(.)2
كقد حكم ابن عدم على ىذا احلديث بالنكارة؛ حلاؿ أمحد بن زلمد بن أيوب كتفرده.
كأما ادلنذرم فقاؿ يف إسناده :ال بأس بو(.)3
كيظهر يل أف حكم ابن عدم عليو بالنكارة أكىل؛ لتفرد أمحد بن زلمد بن أيوب هبذا
منكرا .كاهلل أعلم.
اإلسناد ادلشهور ،فإف مثل ىذا يعد ن
خامسا :حديث أنس بن مالك :
ً
()4
أخرجو اخلطيب البغدادم  ،كقد ساقو من ثالث طرؽ:
الطريق األكىل :عن علي بن يزيد الصدائي ،عن أيب شيبة عنو بو.
كأبو شيبة ىو يوسف بن إبراىيم اجلوىرم ،قاؿ فيو أبو حامت :ضعيف احلديث ،منكر
احلديث ،عنده عجائب(.)5
أيضا :عنده عجائب(.)6
كقاؿ البخارم ن
()7
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف » .
أيضا ،فقاؿ فيو أمحد بن حنبل :ما كاف
كالراكم عنو ،كىو علي بن يزيد الصدائي متكلم فيو ن
بو بأس(.)8
= البجاكم (،دار الفكر العريب )  ، 123 : 1 ،احلافظ ابن حجر  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة 93 :
؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » ٖ .تقيق  :د .بشار عواد
معركؼ ( ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 1413 ،ىػ) . 433-432 : 1،
( )1احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 70 : 2 .
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ» . 174 : 1 .
( )3قواـ السنة األصبهاين « ،الًتغيب كالًتىيب» ٖ .تقيق  :أدين بن صاحل بن شعباف ( ،ط ، 1القاىرة  ،دار
احلديث 1414 ،ىػ) . 92 : 1 ،
( )4اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو ». 4 : 1 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل ». 219 : 9 .
( )6اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 378 : 8 .
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7855 :
( )8احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
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كقاؿ أبو حامت :ليس بقوم ،منكر احلديث عن الثقات(.)1
كقاؿ ابن عدم :أحاديثو ال تشبو أحاديث الثقات؛ إما أف يأيت بإسناد ال يتابع عليو ،أك
ٔتنت عن الثقات منكر ،أك يركم عن رلهوؿ(.)2
كقاؿ :عامة ما يركيو شلا ال يتابع عليو.
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذه الطريق ضعيف.
الطريق الثانية :عن زلمد بن فضيل بن غزكاف الضيب ،عن أباف بن أيب عياش ،عنو بو.
كلفظو حنو لفظ البزار يف حديث عبد اهلل بن مسعود  ادلتقدـ.
كيف إسناده أباف بن أيب عياش ،كىو مشهور بالضعف الشديد ،كقد جعلو احلافظ ابن حجر
يف مرتبة « :مًتكؾ »(.)3
جدا.
كعليو فإسناد ىذه الطريق ضعيف ن
الطريق الثالثة :عن الفضل بن زلمد العطار ،عن سليماف بن منصور بن عمار ،عن أبيو ،عن
خَتا فقههم يف
ادلنكدر بن زلمد بن ادلنكدر ،عن أبيو ،عنو ،بو ،كلفظو « :إذا أرد اهلل بأىل بيت ن
الدين ،كرزقهم الرفق يف معيشتهم ،ككقر صغَتىم كبَتىم ».
كيف إسناده الفضل بن زلمد العطار؛ كذاب كضاع(.)4
كسليماف بن منصور بن عمار مل أقف لو على ترمجة ،كلعلو من كضع الفضل العطار.
كعليو فال يعترب هبذه الطريق ،كإسنادىا موضوع.
()5
كقد جاء من كجو آخر عن ادلنكدر بو ،أخرجو ابن عساكر  ،كيف إسناده موسى بن زلمد
()6
أيضا()7؛ فاحلديث موضوع من
بن عطاء ،كقد تفرد بو كما قاؿ الدارقطٍت  ،ككاف يضع احلديث ن
ىذه الطريق(.)8
( )1احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 212 : 5 .
( )3احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب» .رقم الًتمجة . 142 :
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 448 : 4 .
( )5احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي« ،تاريخ مدينة دمشق»ٖ .تقيق  :زلب الدين أيب سعيد العمركم،
(بَتكت  ،دار الفكر 1415 ،ىػ) . 78 : 18 ،
( )6احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق ». 78 : 18 .
( )7انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 129-127 : 6 .
( )8انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين« ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة»( .ط ،1الرياض ،مكتبة =
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ىذه الطرؽ اليت ساؽ هبا اخلطيب البغدادم حديث أنس .
كىناؾ طريق أخرل أخرجها الديلمي( )1بإسناده عن زلمد بن عبد اهلل بن زياد األنصارم عن
خَتا جعل فيو
مالك بن دينار ،عن أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ن
ثالث خالؿ :فقهو يف الدين ،كزىده يف الدنيا ،كبصره يف عيوبو ».
كزلمد بن عبد اهلل األنصارم أبو سلمة ،قاؿ فيو العقيلي كابن حباف :منكر احلديث.
كقاؿ زلمد بن طاىر ادلقدسي :كذاب.
()2
كقاؿ أبو عبد اهلل احلاكم :يركم أحاديث موضوعة .
فمما تقدـ يتبُت أف ىذه الطريق ال يعترب هبا؛ لشدة ضعفها ،كلعلها موضوعة ،كاهلل أعلم.
سادسا :عن زلمد بن كعب القرظي مرسالن:
ً
()3
أخرجو البيهقي يف شعب اإلدياف بإسناده عن موسى بن عبيدة ،عنو بو.
كلفظو مثل لفظ حديث أنس  السابق ،الذم أخرجو الديلمي.
م ،متكلم فيو ،قاؿ أمحد :ال ٖتل عندم الركاية عنو.
الربى ًذ ُّ
كموسى بن عبيدة ىو َّ
أيضا :منكر احلديث( .)4ككذا قاؿ أبو حامت(.)5
كقاؿ ن
كقاؿ ابن معُت :ال حيتج ْتديثو.
كقاؿ النسائي :ضعيف(.)6
كقد خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو ضعيف ،كال سيما يف عبد اهلل بن دينار(.)7
= ادلعارؼ1415 ،ىػ).252 :2 ،
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .دراسة كٖتقيق  :فيصل بن زلمد
علي  ،رسالة ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية 1430/1429 ،ىػ  ،ص  ، 308-307 :رقم
. 226
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب »  .رللس دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند ( ،القاىرة  ،دار
الكتاب اإلسالمي 1327 ،ىػ) . 256 : 9 ،
( )3اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف » ٖ .تقيق  :زلمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار
الكتب العلمية 1410 ،ىػ) . 347 : 7 ،
( )4احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 108-107 : 29 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل »  .ص . 152 :
( )6احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 334 : 5 .
( )7احلافظ ابن حجر « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 6989 :
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جدا حسب أقواؿ األئمة فيو ،كقد حكم عليو احلافظ بذلك يف
كالذم يظهر يل أنو ضعيف ن
الفتح فأصاب(.)1
جدا ،كلكن حديث زلمد بن كعب القرظي« :
فمما تقدـ يتبُت أف ىذا اإلسناد ضعيف ن
مسندا عن معاكية بن أيب سفياف رضي اهلل عنهما،
خَتا يفقهو يف الدين » ثابت عنو ن
من يرد اهلل بو ن
()3
()2
كما أخرجو اخلطيب  ،كابن عبد الرب بإسناد صحيح.
ىذه الشواىد اليت كقفت عليها ذلذا احلديث ،كقد تبُت أف احلديث ثابت عن معاكية ،كابن
عباس كغَتمها  ،كالضعف يف بعض ىذه الشواىد ال يعل بو الطرؽ الصحيحة.
قاؿ الشيخ السعدم « :ىذا احلديث من أعظم فضائل العلم ،كفيو أف العلم النافع عالمة
خَتا ،كالفقو يف الدين يشمل الفقو يف أصوؿ اإلدياف ،كشرائع
على سعادة العبد ،كأف اهلل أراد بو ن
اإلسالـ كاألحكاـ ،كحقائق اإلحساف ،فيدخل يف ذلك التفقو يف العقائد ،كمعرفة مذىب السلف
ظاىرا كباطننا ،كمعرفة مذاىب ادلخالفُت ،كبياف سلالفتها للكتاب كالسنة ،كدخل
فيها ،كالتحقق بو ن
الس َْت كالسلوؾ
يف ذلك علم الفقو :أصولو كفركعو ،كدخل يف ذلك التفقو ْتقائق اإلدياف ،كمعرفة َّ
إىل اهلل ،ادلوافقة دلا دؿ عليو الكتاب كالسنة.
ككذلك يدخل يف ىذا تعلم مجيع الوسائل ادلعينة على الفقو يف الدين؛ كعلوـ العربية
خَتا فقهو يف ىذه األمور ،ككفقو ذلا ،كدؿ مفهوـ احلديث على أف من
بأنواعها؛ فمن أراد اهلل بو ن
خَتا ،حلرمانو األسباب اليت تناؿ هبا اخلَتات،
أعرض عن ىذه
العلوـ )4بالكلية؛ فإف اهلل مل يرد بو ن
(
كتكتسب هبا السعادة .
***

( )1احلافظ ابن حجر « ،فتح البارم ». 694 : 7 .
( )2اخلطيب البغدادم « ،الفقيو كادلتفقو ». 5 : 1 .
( )3احلافظ ابن عبد الرب القرطيب « ،جامع بياف العلم كفضلو » . 20-19 : 1 .
( )4انظر :الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدم « ،هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار يف شرح جوامع
األخبار »( .ط ،3الرياض ،مكتبة ادلعارؼ1404 ،ىػ) ،ص.28-27 :
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بو.

خيرا يصب منو ».
عن أبي ىريرة  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :من يرد اهلل بو ً
أخرجو مالك يف ادلوطأ( ، )1عن زلمد بن عبد اهلل بن أيب صعصعة ،عن سعيد بن يسار ،عنو
()3

()2

كمن طريق مالك أخرجو البخارم  ،كالنسائي يف الكربل  ،كعبد اهلل بن ادلبارؾ يف
الزىد( ،)4كأمحد يف مسنده(.)5
كقولو « :يصب منو » يركل بكسر الصاد كبفتحها ،كالكسر أشهر(.)6
خَتا ،كخَت
قاؿ ابن عبد الرب « :معٌت احلديث كاحلمد هلل كاضح ،كذلك أف من أراد اهلل بو ن
اهلل يف ىذا ادلوضع رمحتو؛ ابتاله ٔترض يف جسمو ،كٔتوت كلد حيزنو ،أك بذىاب ماؿ يشق عليو،
فيأجره على ذلك كلو ،كيكتب لو إذا صرب كاحتسب بكل شيء منو حسنات جيدىا يف ميزانو مل
يعملها ،أك جيدىا كفارة لذنوب قد عملها ،فذلك اخلَت ادلراد بو يف ىذا احلديث ،كاهلل أعلم »(.)7
كالنصوص الواردة يف تكفَت السيئات كرفع الدرجات ٔتا يصيب العبد يف الدنيا من البالء
()8
جدا  ،كذلك داخل يف عموـ قوؿ اهلل سبحانو كتعاىل :ﱡﭐ ﲶ ﲷ
كادلصائب ادلختلفة كثَتة ن
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ [النساء.]19 :
كللحديث شاىد من حديث أيب عنبة اخلوالين( ،)9كمن حديث أنس بن مالك ،من حديث
عبد اهلل بن مغفل ،كمن حديث زلمود بن لبيد.
( )1اإلماـ مالك  « ،ادلوطأ » . 718 :2 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم « ،صحيح البخارم » .كتاب ادلرضى/10 ،رقم .5645
( )3اإلماـ النسائي « ،السنن الكربل » . 45 : 7 .
( )4عبد اهلل بن ادلبارؾ  « ،الزىد  -الرقاؽ » ٖ .تقيق  :أ.د .عامر حسن صربم( ،ط ،2كزارة العدؿ كالشؤكف
اإلسالمية ٔتملكة البحرين1435 ،ىػ) ،250 :2 ،رقم .564
( )5اإلماـ أمحد « ،ادلسند». 237 : 2 .
( )6انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 113 : 10 .
( )7احلافظ أبو عمر ابن عبد الرب النمرم القرطيب  « ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد »( .ادلغرب،
مطبعة فضالة ).119 :6 ،
( ) 8انظر :زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد بن رجب احلنبلي البغدادم مث الدمشقي« ،
غاية النفع يف شرح حديث ٘تثيل ادلؤمن ٓتاصة الزرع ».
كثَتا  .كسيأيت مزيد بياف ذلذا االختالؼ كالراجح فيو .
( )9اختلف يف صحبتو اختالفنا ن
انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ( .دار الفكر ) . 142-141 : 4 ،
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أما حديث أيب عنبة اخلوالين فأخرجو ابن أيب عاصم يف اآلحاد كادلثاين( )1بإسناده عن اليماف
خَتا ابتاله ،فإذا ابتاله
بن عدم ،عن زلمد بن زياد األذلاين عنو بو ،كلفظو« :إذا أراد اهلل  بعبده ن
اقتناه » ،قالوا :يا رسوؿ اهلل؛ كما اقتناه؟ قاؿ « :ال يًتؾ لو ماالن كال ك نلدا».
كاليماف بن عدم ضعفو أمحد ،كالبخارم ،كالدارقطٍت كغَتىم( ،)2كجعلو احلافظ ابن حجر
يف مرتبة « لُت احلديث »(.)3
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث إسناده ضعيف ،كقد ضعفو العراقي( ،)4كمل يصب ابن اجلوزم
يف احلكم عليو بالوضع(.)5
كقد تعقبو السيوطي يف ذلك(.)6
كأما حديث أنس بن مالك  ،فلو طرؽ:
()9
()8
الطريق األكىل :أخرجو ابن أيب الدنيا( ،)7كأبو يعلى  ،كالبيهقي يف الشعب  ،كلهم من
طريق أيب كىب عبد اهلل بن بكر السهمي ،عن سناف بن ربيعة ،عن احلضرمي كىو ابن الحق عنو
خَتا ابتالىم ».
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوـ
ن
كاحلضرمي بن الحق التميمي اليمامي ال بأس بو(.)10
( )1احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ بن سللد الشيباين ادلعركؼ بابن أيب عاصم  « ،اآلحاد كادلثاين »
ٖ .تقيق  :د .باسم فيصل اجلوابرة ( ،ط ، 1الرياض  ،دار الراية 1411 ،ىػ) . 445 : 4 ،
( )2ابن حجر العسقالين « ،هتذيب التهذيب » . 406 : 11 .
( )3ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7853 :
( )4احلافظ أبو الفضل زين الدين العرايب  « ،ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار » ٖ .تقيق :أشرؼ بن عبد
ادلقصود( ،ط ،1الرياض ،مكتبة دار طربية1415 ،ىػ).1137 :2 ،
( )5أبو الفرج ابن اجلوزم « ،ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات » ٖ .تقيق  :د .نور الدين بن شكرم بن
علي ( ،ط ، 1أضواء السلف 1418 ،ىػ) . 483-482 : 3 ،
( )6جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي  « ،الآللئ ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار
ادلعرفة 1395 ،ىػ) . 180 : 2 ،
( )7احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا  « ،ادلرض كالكفارات » ٖ .تقيق  :عبد الوكيل الندكم ( ،ط ، 1بومبام ،
اذلند  ،الدار السلفية 1411 ،ىػ)  ،ص . 143 :
( )8أبو يعلى ادلوصلي « ،ادلسند » ،223 :7 .كقد كقع يف ادلطبوع ٖتريف يف إسناده.
كقد ساؽ إسناد ىذا احلديث على الصواب الدارقطٍت يف العلل (. )95/12
أيضا ٖتريف يف إسناده .
( )9اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف» .145 : 7 .كقد كقع ن
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم . 1396 :
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كأما سناف بن ربيعة ،قاؿ فيو ابن معُت :ليس بالقوم( ،)1ككذا قاؿ النسائي(،)2
كالدارقطٍت( ،)3كغَتمها.
كقاؿ أبو حامت الرازم :شيخ مضطرب احلديث(.)4
كقاؿ ابن عدم :أرجو أنو ال بأس بو(.)5
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ فيو لُت »(.)6
كقد اختلف على سناف بن ربيعة؛ فقد ركاه السهمي عنو على الوجو الذم تقدـ ،كخالفو
محاد بن سلمة كغَته ،فرككه عنو ،عن أنس  ،كليس فيو احلضرمي(.)7
كىذا االختالؼ سببو أف السهمي إمنا مسع من سناف بن ربيعة بعدما خرؼ ،كما قاؿ ابن
معُت(.)8
كلذا اعتمد البخارم يف سناف ىذا أنو مسع من أنس .)9(
كيظهر يل أف ىذا اإلسناد حسن ،كال سيما أف لو شواىد تقويو كما تقدـ ،كاهلل أعلم.
الطريق الثانية :أخرجو الًتمذم( )10كاللفظ لو ،كابن ماجو( ،)11كالمها من طريق الليث بن
سعد ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن سعد بن سناف ،عنو  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إف
قوما ابتالىم ،فمن رضي فلو الرضا ،كمن سخط فلو
عظم اجلزاء مع عظم البالء ،كإف اهلل إذا أحب ن
( )1حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ »ٖ .تقيق  :د .أمحد زلمد نور سيف( ،ط ، 1مكة
ادلكرمة  ،من منشورات جامعة ادللك عبد العزيز  -جامعة أـ القرل حالينا 1399 ،ىػ) . 165 : 4 ،
( )2اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف »ٖ .تقيق :زلمود إبراىيم زايد ،مطبوع مع كتاب الضعفاء الصغَت
للبخارم( ،ط ،1بَتكت ،دار ادلعرفة1406 ،ىػ) ،ص.188 :
( )3الدارقطٍت  « ،سؤاالت الربقاين للدارقطٍت » ٖ .تقيق  :د .عبد الرحيم القشقرم ( ،ط1404 ، 1ىػ)  ،رقم
. 376 :
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 252 : 4 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 440 : 3 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2639 :
( )7انظر  :اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » . 95 : 12 .
( )8حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ ». 164 : 4 .
( )9حيِت بن معُت ،ركاية عباس الدكرم عنو « ،التاريخ ». 164 : 4 .
( )10اإلماـ الًتمذم  « ،اجلامع »  .الزىد . 519 : 4 ،
( )11اإلماـ ابن ماجو  « ،السنن »  .الفنت . 1338 : 2 ،
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السخط ».
قاؿ الًتمذم :ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو.
كسعد بن سناف ،كيقاؿ :سناف بن سعد( ،)1ادلصرم ،تكلم فيو ،فقاؿ فيو أمحد :تركت
حديث؛ حديثو مضطرب(.)2
احدا(.)3
أيضا :ركل مخسة عشر حديثنا منكرة كلها ،ما أعرؼ منها ك ن
كقاؿ ن
ضا :ليس بثقة(.)4
كقاؿ النسائي :منكر احلديث ،كقاؿ أي ن
كقاؿ ابن معُت :ثقة(.)5
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ لو أفراد »(.)6
منكرا من حديث أنس  ،كقد تقدـ
كالذم يتبُت شلا تقدـ أف ىذا اإلسناد حسن كليس ن
من الطرؽ كالشواىد ما يقويو ،كلذا حسنو الًتمذم ،كاهلل أعلم.
كقد أخرجو اإلماـ الًتمذم هبذا اإلسناد ،كاحلاكم( )7عن أنس  ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل
عجل لو العقوبة يف الدنيا ،كإذا أرد اهلل بعبده الشر أمسك عنو
ﷺ « :كإذا أراد اهلل بعبده اخلَت َّ
بذنبو حىت يوافيو بو يوـ القيامة » ،كىو حديث حسن كسابقو ،كاهلل أعلم.
الطريق الثالثة :أخرجو ابن أيب الدنيا( )8بإسناده عن بكر بن خنيس ،عن يزيد الرقاشي ،عن

( )1انظر  :اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،العلل الكبَت »  .ترتيب  :أبو طالب القاضي ٖ ،تقيق  :محزة ديب
مصطفى ( ،ط ، 1عماف  ،مكتبة األقصى 1406 ،ىػ)  321 : 1 ،؛ احلافظ أبو أمحد ابن عدم
اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ »  357 : 3 .؛ احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف
أمساء الرجاؿ » . 266 : 10 .
( )2اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،العلل كمعرفة الرجاؿ » . 49 : 2 .
( )3أبو جعفر زلمد بن عمرك بن موسى بن محاد العقيلي  « ،الضعفاء الكبَت »  .احملقق  :عبد ادلعطي أمُت
قلعجي( ،ط ، 1دار الكتب العلمية ) . 119 : 2 ،
( )4اإلماـ النسائي  « ،الضعفاء كادلًتككوف »  .ص . 191 ، 188 :
( )5اإلماـ ابن معُت « ،اجلرح كالتعديل ». 251 : 4 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2238 :
( )7اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابورم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » ( ،بَتكت  ،دار ادلعرفة) : 4 ،
. 608
( )8احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا  « ،ادلرض كالكفارات »  .ص . 174-173 :
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عبدا( )1كأراد أف يصافيو صب عليو
أنس  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إف اهلل إذا أحب ن
ثجا ،فإذا دعا العبد قاؿ :يا رباه ،قاؿ اهلل :لبيك عبدم ،كال تسألٍت شيئنا
البالء صبنا ،كثجو عليو ن
إال أعطيتك؛ إما أف أعجلو لك ،كإما أف أدخره لك ».
()3
كأخرجو ابن مردكيو( ،)2كمن طريقو أبو القاسم األصبهاين يف الًتغيب كالًتىيب بإسناده
بو ،كيف متنو زيادة ،لكنو جعل ضرار بن عمرك بُت بكر بن خنيس كيزيد الرقاشي.
مجيعا(.)4
كىؤالء تكلم فيهم ن
()5
كأشدىم ضع نفا ضرار بن عمرك؛ قاؿ فيو اإلماـ البخارم :فيو نظر .
كقاؿ ابن معُت :ليس بشيء ،كال يكتب حديثو(.)6
كقاؿ ابن عدم :منكر احلديث(.)7
جدا(.)8
كلذا حكم احلافظ ابن حجر على ىذا اإلسناد بأنو ضعيف ن
كأما حديث عبد اهلل بن مغفَّل  فقد أخرجو أمحد( ،)9كابن حباف( ،)10كاحلاكم(.)11
كلهم من طريق عفاف بن مسلم َّ
الصفار ،عن محاد بن سلمة ،عن يونس بن عبيد ،عن
احلسن عنو  ،أف رجالن لقي امرأة كانت بغينا يف اجلاىلية ،فجعل يالعبها حىت بسط يده إليها،
فقالت ادلرأة :مو؛ فإف اهلل  قد ذىب بالشرؾ  -أك قالت :باجلاىلية  -كجاءنا باإلسالـَّ ،
فوىل
خَتا  » ...إٖتاؼ السادة ادلتقُت (.)144/9
( )1جاء احلديث يف كتاب اإلحياء بلفظ  « :إذا أرد اهلل بعبد ن
( )2عزاه إليو السيوطي يف الدر ادلنثور (. )639/12
( )3قواـ السنة األصبهاين  « ،الًتغيب كالًتىيب » . 334-333 : 1 .
( )4انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » )211-210/4( .يف ترمجة بكر بن
خنيس  )69-66/32( ،يف ترمجة يزيد بن أباف الرقاشي .
( )5اإلماـ البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 339 : 4 .
( )6اإلماـ ابن معُت « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 100 : 4 .
( )7اإلماـ ابن معُت « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 101 : 4 .
( )8احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الكايف الشاؼ يف ٗتريج أحاديث الكشاؼ » ( .بَتكت  ،دار عامل ادلعرفة
)  ،ص . 143 :
( )9اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 87 : 4 .
( )10عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » ٖ .تقيق  :شعيب
األرناؤكط ( ،ط ، 1مؤسسة الرسالة 1408 ،ىػ) . 173 : 7 ،
( )11اإلماـ احلاكم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » . 377-376 : 4 ، 349 : 1 .
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الرجل ،فأصاب كجهو احلائط فشجو ،مث أتى النيب ﷺ فأخربه ،فقاؿ « :أنت عبد أراد اهلل بك
و
شرا أمسك عليو بذنبو حىت
خَتا؛ إذا أراد اهلل  بعبد ( )1ن
ن
خَتا عجل لو عقوبة ذنبو ،كإذا أراد بعبد ن
يواىف بو يوـ القيامة كأنو ىع َْت ».
قاؿ احلاكم :صحيح على شرط مسلم ،كمل خيرجاه.
كىو كما قاؿ ،إال أف فيو عنعنة احلسن ،كلكنو صاحل يف باب الشواىد ،كاهلل أعلم.
كأما حديث زلمود بن لبيد فقد أخرجو أمحد بإسناده عنو أف رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ « :إف
قوما ابتالىم ،فمن صرب فلو الصرب ،كمن جزع فلو اجلزع »(.)2
اهلل إذا أحب ن
قاؿ احلافظ ابن حجر :ركاتو ثقات ،إال أف زلمود بن لبيد اختلفوا يف مساعو من النيب
ﷺ ،كقد رآه كىو صغَت(.)3
كقد خلص فيو احلافظ يف التقريب( )4إىل أنو صحايب صغَت ،كجل ركايتو عن الصحابة.
كعلى ذلك؛ فلعل األقرب فيو أنو مرسل صحايب ،كمراسيل الصحابة حجة؛ فاإلسناد
صحيح .كاهلل أعلم.
***
خَتا جعل لو كزير
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أرد اهلل باألمَت ن
صدؽ؛ إف نسي ذكره ،كإف ذكر أعانو ،كإذا أرد اهلل بو غَت ذلك؛ جعل لو كزير سوء؛ إف نسي مل
يذكره ،كإف ذكر مل يعنو ».
()8
()7
()6
أخرجو أبو داكد( ،)5كابن حباف  ،كابن عدم  ،كمن طريقو البيهقي  ،كىذا لفظهم.
كلهم من طريق الوليد بن مسلم ،ثنا زىَت بن زلمد ،عن عبد الرمحن بن القاسم ،عن أبيو،
عنها بو.
( )1العَت  :ىو احلمار  ،كغلب الوحشي  .القاموس احمليط  ،مادة (عَت) .
( )2اإلماـ أمحد  « ،ادلسند » . 427 : 5 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،فتح البارم » . 113 : 10 .
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم . 6517 :
( )5اإلماـ أبو داكد السجستاين  « ،السنن »  .كتاب اخلراج كاإلمارة . 345 : 3 ،
( )6عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 346 : 10 .
( )7احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 221 : 3 .
( )8اإلماـ البيهقي  « ،السنن الكربل » . 112-111 : 10 .

- ٕٕٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

كزىَت بن زلمد كىو التميمي العنربم ،تكلم يف ركاية الشاميُت عنو؛ فإف األئمة أمحد بن
حنبل ،كالبخارم ،كأبا حامت كغَتىم نصوا على أف ركاية أىل الشاـ عن زىَت بن زلمد تقع فيها
مناكَت ،كأف حديث البصريُت أصح(.)1
كالراكم عنو ىنا يف ىذا احلديث الوليد بن مسلم ،كىو شامي.
كقد جاء ىذا احلديث عن القاسم بن زلمد على كجهُت آخرين:
األكؿ :عمر بن سعيد بن أيب حسُت ،عن القاسم ،عنها بو.
أخرجو النسائي( ،)2كالبيهقي(.)3
كالمها من طريق بقية بن الوليد ،حدثنا عبد اهلل بن ادلبارؾ عنو بو بنحوه.
كبقية بن الوليد صدكؽ( .)4إال أنو يدلس .كقد ذكره احلافظ ابن حجر يف ادلرتبة الرابعة من
مراتب ادلدلسُت(.)5
كقد صرح بالتحديث يف ىذا احلديث.
الوجو الثاين :عبد الرمحن بن أيب بكر ،عن القاسم ،عنها بو.
أخرجو أمحد( ،)6كإسحاؽ بن راىويو( ،)7كأبو يعلى(.)8
كلهم من طرؽ عنو بو بنحوه.
كعبد الرمحن بن أيب بكر ىو ابن عبيد اهلل بن أيب مليكة القرشي التيمي ،متفق على
( )1انظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 418-416 : 9 .
( )2اإلماـ النسائي « ،السنن » .كتاب البيعة .159 :7
( )3اإلماـ البيهقي  « ،السنن الكربل » . 111 : 10 .
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين « ،تعريف أىل التقديس ٔتراتب ادلوصوفُت بالتدليس » ٖ .تقيق  :د .عبد
الغفار البندارم  ،األستاذ  :زلمد أمحد عبد العزيز ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1405 ،ىػ) ،
ص . 121 :
( )6اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 70 : 6 .
( )7إسحاؽ بن إبراىيم ادلعركؼ بابن راىويو احلنظلي « ،مسند إسحاؽ بن راىويو» ٖ .تقيق  :د .عبد الغفور
البلوشي ( ،ادلدينة النبوية  ،مكتبة اإلدياف) ،مسند عائشة رضي اهلل عنها. 415 ، 403 : 2 ،
( )8احلافظ أمحد بن علي بن ادلثٌت ادلوصلي« ،مسند أيب يعلى ادلوصلي»ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد( ،ط،1
دمشق ،دار ادلأموف للًتاث1404 ،ىػ).416 :7 ،
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تضعيفو(.)1
كقد جاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من غَت طريق القاسم.
فقد ركاه البزار( ،)2كالطرباين يف األكسط(.)3
كالمها من ط ريق أيب سعيد ادلؤدب ،عن حيِت بن سعيد األنصارم ،عن عمرة ،عن عائشة
خَتا
رضي اهلل عنها قالت :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ« :من كيل من أمر ادلسلمُت شيئنا فأراد اهلل بو ن
جعل لو كز نيرا صاحلنا؛ إف نسي ذكره ،كإف ذكر أعانو ».
قاؿ اذليثمي :رجاؿ البزار رجاؿ الصحيح(.)4
كأبو سعيد ادلؤدب ىو زلمد بن مسلم بن أيب الوضَّاح القضاعي ،عامة األئمة على
توثيقو(.)5
كأما اإلماـ البخارم فقاؿ :فيو نظر(.)6
كلعلو لذلك جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ يهم »(.)7
كقد تابع فرج بن فضالة أبا سعيد ادلؤدب؛ فقد أخرج احلديث اخلطيب البغدادم( )8بإسناده
سلتصرا.
عن فرج بن فضالة ،عن حيِت بن سعيد بو بنحوه
ن
كفرج بن فضالة ضعفو مشهور( ،)9كقد تكلم يف حديثو عن حيِت بن سعيد ،كأنو يركم عنو
مناكَت( ،)10كىو مضطرب احلديث فيو(.)1
( )1انظر :هتذيب التهذيب (.)146/6
( )2احلافظ نور الدين اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » . 234 : 2 .
( )3احلافظ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » ٖ .تقيق  :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد  ،عبد احملسن
احلسيٍت ( ،ط ، 1دار احلرمُت 1415 ،ىػ) . 294 : 4 ،
( )4احلافظ نور الدين اذليثم  « ،رلمع الزكائد كمنبع الفوائد » ( .بَتكت  ،مكتبة ادلعارؼ 1406 ،ىػ) : 5 ،
. 213
( )5احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 454-453 : 26 .
( )6احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 454 : 26 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6298 :
( )8اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 376 : 7 .
( )9ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب »  262-260 : 8 .؛ ابن حجر العسقالين  « ،تقريب
التهذيب »  .رقم الًتمجة . 5383 :
( )10ابن حجر العسقالين  « ،هتذيب التهذيب » . 261 : 8 .
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ىذا ما كقفت عليو من طرؽ ىذا احلديث عن أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها ،كقد تبُت
يل أنو صحيح زلفوظ عنها من حديث القاسم كعمرة ،كالضعف يف بعض األسانيد ال يعل
األسانيد األخرل الصحيحة ،كاهلل أعلم.
***

(= )1اإلماـ أمحد بن حنبل« ،مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل»  .ركاية إسحاؽ بن إبراىيم بن ىانئ النيسابورم ،
ٖتقيق  :زىَت الشاكيش( ،ط ، 1ادلكتب اإلسالمي 1400 ،ىػ). 215 : 2 ،
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عن ُك ْرز بن علقمة الخزاعي  قال :قال أعرابي :يا رسول اهلل؛ ىل لإلسالم من
خيرا أدخل عليهم
منتهى؟ قال « :نعم؛ أيما أىل بيت من العرب أو العجم أراد اهلل  بهم ً
اإلسالم » .قال :ثم ماذا يا رسول اهلل؟ قال « :ثم تقع فتن كأنها الظُّلَل » .فقال األعرابي:
صبِّا
كال يا رسول اهلل! قال النبي ﷺ « :بلى والذي نفسي بيده؛ لتعودن فيها أساود ُ
يضرب بعضكم رقاب بعض ».
أخرجو معمر يف اجلامع( ،)1كأمحد( - )2كاللفظ لو  ،-كاحلميدم( ،)3كأبو داكد الطيالسي(،)4
كاحلاكم(.)5
كلهم من طرؽ عن الزىرم ،عن عركة بن الزبَت عنو بو.
كيف لفظ ألمحد كغَته :فقاؿ األعرايب :كال كاهلل إف شاء اهلل يا رسوؿ اهلل.
كإسناد ىذا احلديث صحيح.
قاؿ احلاكم :ىذا حديث صحيح كليس لو علة ،كمل خيرجاه؛ لتفرد عركة بالركاية عن كرز بن
علقمة ،ككرز بن علقمة صحايب سلرج حديثو يف مسانيد األئمة.
كقد كاف سفياف بن عيينة  -كىو شلن ركل ىذا احلديث عن الزىرم  -يقوؿ حُت حيدث
هبذا احلديث :ال تبايل أال تسمع ىذا من ابن شهاب.
كيريد  -كاهلل أعلم  -أنو لضبطو لو ال حيتاج أحد إىل الرجوع إىل ابن شهاب الزىرم للتوثق
من حديثو ىذا.
كىذا احلديث شلا ألزـ اإلماـ الدارقطٍت الشيخُت ٗترجيو(.)6
كأيده على ذلك اإلماـ احلاكم(.)7
( )1مطبوع مع مصنف عبد الرزاؽ (. )362/11
( )2اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 477 : 3 .
( )3أبو بكر عبد اهلل بن الزبَت احلميدم  « ،مسند احلميدم » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط، 1
بَتكت  ،الطبعة األكىل 1409 ،ىػ) . 261-260 : 1 ،
( )4أبو داكد سليماف بن داكد بن اجلاركد الطيالسي « ،مسند الطيالسي » ( ،دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند ،
1321ىػ)  ،ص  ، 182 :رقم . 1290
( )5اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم  « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت » . 34 : 1 .
( )6احلافظ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،اإللزامات كالتتبع » ٖ .تقيق  :مقبل بن ىادم الوادعي ،
(مطبعة ادلدين  ،مصر)  ،ص . 123 :
( )7اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 34 : 1 .
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كقد توبع فيو الزىرم؛ فقد أخرجو اإلماـ أمحد( ،)1كابن حباف( ،)2كالمها من طريق األكزاعي
عن عبد الواحد بن قيس ،عن عركة بن الزبَت بو بنحوه.
كزاد يف آخره « :كأفضل الناس يومئذ مؤمن معتزؿ يف شعب من الشعاب؛ بتقي ربو تبارؾ
كتعاىل ،كيدع الناس من شره ».
()3
كعبد الواحد بن قيس :صدكؽ لو أكىاـ ،كما قاؿ احلافظ ابن حجر .
كيظهر يل أف حديثو صاحل يف ادلتابعات ،كال سيما إذا كاف من طريق األكزاعي  -كما ىنا .)4(-
كقولو يف احلديث« :أساكد صبنا » فسره الزىرم كما عند احلميدم كغَته ،قاؿ« :األسود احلية ،إذا
أراد أف تنهش تنتصب ىكذا ،كرفع احلميدم يده مث تنصب».
كعند أمحد أف ىذا التفسَت من سفياف بن عيينة .كقد يكوف تلقاه عن الزىرم.
قاؿ البغوم « :أساكد » أم حيات .قاؿ أبو عبيد :األسود :العظيم من احليات ،كفيو سواد.
الرفقة ،كتبع الصوت.
قاؿ مشر :ىو أخبث احليات ،كرٔتا عارض ُّ
كقيل يف تفسَته :يعٍت مجاعات .كىي مجع سواد من الناس.
كقولو « صبنا » :قيل مجع صاب ،مثل غاز كغزل ،كقيل :ىو صباء ،على كزف فعاؿ :محع
صابئ .كصبا  :إذا ماؿ من دين إىل دين ،كقيل :ىو احلية السوداء إذا أرادت أف تنهس ،ارتفعت مث
انصبت »(.)5
كىذا ادلعٌت األخَت ىو األقرب؛ دلوافقتو لتفسَت راكيو .كاهلل أعلم.
***

( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 477 : 3 .
( )2عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 287 : 13 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .ترمجة رقم . 4248 :
( )4انظر  :احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 297 : 5 .
( )5انظر  :اإلماـ احلسُت بن مسعود البغوم « ،شرح السنة » ٖ .تقيق  :شعيب األرناؤكط ( ،ط ، 2بَتكت ،
ادلكتب اإلسالمي 1403 ،ىػ) . 30 : 15 ،
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عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :قال رسول اهلل ﷺ لها « :يا عائشة؛ ارفقي ،فإن
خيرا دلَّهم على باب الرفق ».
اهلل إذا أراد بأىل بيت ً
أخرجو أمحد( ، )1عن أيب سعيد عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عبيد البصرم ،موىل بٍت ىاشم،
حدثنا سليماف بن بالؿ ،عن شريك بن عبد اهلل بن أيب منر ،عن عطاء بن يسار ،عنها بو.
إسناد حسن؛ فإف أبا سعيد موىل بٍت ىاشم ،كشريك بن عبد اهلل بن أيب منر؛ كالمها
كىذا ه
صدكؽ(.)2
كقد جاء ىذا احلديث من و
كجو آخر عن عطاء بن يسار عند البيهقي يف الشعب(.)3
إال أف يف إسناده زلمد بن عبد الرمحن بن يرلى َّرب ،كىو مًتكؾ ،كقد اهتم بالكذب(.)4
كجاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من كجو آخر؛ فقد أخرجو أمحد( ،)5كعبد بن
محيد( ،)6كالبيهقي يف الشعب(.)7
كلهم من طرؽ عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عنها رضي اهلل عنها بو بنحوه.
كقد ركاه عن ىشاـ معمر بن راشد كغَته.
كقد اختلف على ىشاـ بن عركة يف ىذا احلديث؛ فجاء عنو على ىذا الوجو ،كجاء من كجو
آخر ،فقد ركاه أبو معاكية الضرير عن ىشاـ بن عركة ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر ،عن
عائشة رضي اهلل عنها أك عن أـ حبيبة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ قاؿ « :مل يقسم الرفق
ألىل بيت إال نفعو ،كمل يعزؿ عنهم إال ضرىم ».
أخرجو ىناد بن السرم( ،)8كالبيهقي يف شعب اإلدياف( ،)1كقد تابع عبدة بن سليماف أبا
( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 105-104 : 6 .
( )2ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 2788 ، 3918 :
( )3اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف » .252 : 5 .
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف »  .مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية باذلند( ،ط،1
دار الفكر1329 ،ىػ).247-246 :5 ،
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 71 : 6 .
( )6احلافظ عبد بن محيد  « ،ادلنتخب » ٖ .تقيق  :مصطفى بن العدكم شلباية( ،ط ،1القاىرة ،مطابع البالغ،
مكة ادلكرمة  ،مكتبة ابن حجر 1408 ،ىػ)  ، 227 : 3 .رقم .1491
( )7اإلماـ البيهقي « ،شعب اإلدياف ». 253-252 : 5 .
( )8ىناد بن السرم  « ،الزىد » ٖ .تقيق  :عبد الرمحن الريوائي ( ،ط ، 1الكويت  ،دار اخللفاء للكتاب
اإلسالمي 1406 ،ىػ)  ، 654 : 2 ،رقم  ، 1435كقد زاد احملقق يف إسناده بعد ىشاـ بن عركة ( :عن =

- ٕٛٛ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

معاكية(.)2
كقد خالف محاد بن سلمة أبا معاكية كعبدة بن سليماف؛ فقد ركاه محاد عن ىشاـ بن عركة،
عن أبيو ،عن عبيد اهلل بن معمر ،عن النيب ﷺ(.)3
قاؿ البغوم :مل يركه عن ىشاـ إال محاد( .)4يعٍت على ىذا الوجو.
كقد ساؽ البخارم يف التاريخ الكبَت بعض ىذا االختالؼ يف حديث ىشاـ(.)5
كقد سأؿ ابن أيب حامت أباه كأبا زرعة عن ىذا احلديث من طريق معمر ،عن ىشاـ بن عركة،
عن أبيو ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ ،فقاال :ىذا خطأ.
قاؿ أبو زرعة :أخطأ فيو معمر.
كقاؿ أبو حامت :إمنا ىو ما ركاه أبو معاكية الضرير كعبدة عن ىشاـ بن عركة ،عن عبد اهلل
بن عبد الرمحن بن معمر أيب طوالة ،عن عائشة رضي اهلل عنها مرسل  -أم منقطع  ،-كأـ حبيبة
عن النيب ﷺ.
مث قاؿ أبو حامت :كركاه محاد بن سلمة ،عن ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عن عبيد اهلل بن
معمر ،عن النيب ﷺ يف الرفق ىذا احلديث ،فأدخل قوـ ال يفهموف علة ىذا احلديث يف مسند
الوحداف ،كقالوا :ما أسند عبيد اهلل بن معمر عن النيب ﷺ.
أيضا؛ إمنا أراد محاد :ىشاـ عن أيب طوالة عبد اهلل بن عبد الرمحن
قاؿ أبو حامت :كىذا كىم ن
بن معمر ،كمل يضبط.
مث خلص أبو حامت الكالـ على طرؽ ىذا احلديث فقاؿ :غلط فيو معمر كمحاد ،كاحلديث
حديث أيب معاكية ،أبدل عورة حديثهم(.)6
= أبيو)  ،كىو خطأ .
( )1اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف » . 253 : 5 .
( )2اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث » . 333 : 2 .
( )3اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث »  333 : 2 .؛ كانظر  :بن حجر العسقالين  « ،تعجيل
ادلنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة » ( .بَتكت  ،دار الكتاب العريب)  ،ص  274 :؛ ابن حجر العسقالين
 « ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ( .دار الفكر) . 440 : 2 ،
( )4ابن حجر العسقالين  « ،تعجيل ادلنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة »  .ص . 274 :
( )5اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم  « ،التاريخ الكبَت » . 416 : 1 .
( )6اإلماـ ابن أيب حامت الرازم  « ،علل احلديث » . 333 : 2 .
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فإذا ترجح أف احملفوظ يف ىذا احلديث عن ىشاـ بن عركة ىو ما ركاه أبو معاكية كغَته عنو،
عن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن معمر أيب طوالة ،عن عائشة رضي اهلل عنها ،عن النيب ﷺ؛ فإف
إسناده ضعيف؛ ألنو منقطع ،كذلك أف أبا طوالة مل يلق عائشة رضي اهلل عنها كما تقدـ يف كالـ
أيب حامت ،لكن ىذا اإلسناد صاحل يف باب ادلتابعات.
أيضا.
كقد جاء احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها من كجو آخر ن
()2
فقد أخرجو أبو القاسم البغوم يف اجلعديات( ،)1كمن طريقو ابن عدم من طريق عبد
الرمحن بن أيب بكر ادلليكي القرشي ،عن عمو ابن أيب مليكة ،عنها رضي اهلل عنها ،عن النيب
خَتا أدخل عليهم الرفق».
ﷺ قاؿ« :إذا أراد اهلل بأىل بيت
ن
كيف إسناده عبد الرمحن بن أيب بكر ادلليكي ،قاؿ فيو أمحد كالبخارم :منكر احلديث(.)3
كقاؿ ابن معُت :ضعيف احلديث(.)4
كقاؿ النسائي :مًتكؾ احلديث(.)5
كقاؿ أبو حامت :ليس بقوم احلديث(.)6
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)7
أيضا صاحل يف باب ادلتابعات.
كعليو؛ فيكوف إسناد احلديث ضعي نفا .كىو ن
كقد جاء عن أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها عن النيب ﷺ يف احلث على الرفق قولو:
« إف اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كلو » متفق عليو(.)8
كيف لفظ دلسلم( « :)9إف اهلل رفيق حيب الرفق ،كيعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف،
كما ال يعطي على ما سواه ».
(. )1186/2( )1
( )2احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )3احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 218 : 5 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 295 : 4 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 218 : 5 .
( )7ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 3813 :
( )8اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،صحيح البخارم » .كتاب األدب (/10رقم  )6024؛ اإلماـ مسلم
بن احلجاج  « ،صحيح مسلم »  .كتاب السالـ /4 ،رقم .1706
( )9اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الرب كالصلة.2004 :4 ،
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أيضا( « :)1إف الرفق ال يكوف يف شيء إال زانو ،كال ينزع من شيء إال شانو».
كيف لفظ لو ن
كحلديث عائشة رضي اهلل عنها شاىد بنحوه من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.
فقد أخرج البزار( )2بإسناده عن أيب أكيس عبد اهلل بن عبد اهلل األصبحي ادلدين ،عن زلمد
خَتا أدخل عليهم الرفق».
بن ادلنكدر ،عن جابر  أف النيب ﷺ قاؿ « :إذا أراد اهلل بقوـ ن
قاؿ البزار :ال نعلمو يركل ىكذا إال هبذا اإلسناد.
كأبو أكيس األصبحي ضعفو ابن معُت كغَته ،كعامة كالـ األئمة فيو أف ضعفو يسَت ،كأنو
صدكؽ فيو لُت(.)3
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :صدكؽ يهم »(.)4
كعليو فيكوف اإلسناد حسننا.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ثابت من حديث عائشة كجابر رضي اهلل عنهما ،كاهلل أعلم.

( )1اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الرب كالصلة. 2004 : 4 ،
( )2احلافظ نور الدم اذليثمي  « ،كشف األستار عن زكائد البزار » . 404 : 2 .
( )3انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 170 : 15 .
( )4احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 3412 :
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خيرا عسلو »،
عن أبي عنبة الخوالني قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
صالحا ،ثم يقبضو عليو ».
قيل :وما عسلو؟ قال « :يفتح اهلل لو عمالً ً
()4
()3
أخرجو أمحد( ،)1كابن أيب عاصم يف السنة( ،)2كالطرباين يف مسند الشاميُت  ،كالقضاعي .
كلهم من طريق بقية بن الوليد ،عن زلمد بن زياد األذلاين عنو بو.
كيف لفظ الطرباين بدؿ قولو « :مث يقبضو عليو » جاء « :فيبعثو عليو » ،كاحملفوظ األكؿ؛
ألنو أشهر.
()5
الع ْسل :طيب الثناء،
كقولو « :عسلو » :بفتح العُت كالسُت ادلهملتُت ،تشدد كٗتفف  ،ك ى
الع ىسل؛ شبو ما رزقو اهلل تعاىل من العمل الذم طاب بو ذكره بالعسل الذم جيعل يف
مأخوذ من ى
()6
الطعاـ فيحلوىل بو ،كيطيب .
كبقية بن الوليد صدكؽ كثَت التدليس عن الضعفاء( .)7كقد صرح بالسماع عند ابن أيب
عاصم كالقضاعي.
كثَتا ،فأثبت صحبتو ابن سعد
كأبو عنبة اخلوالين تقدـ أنو قد اختلف يف صحبتو اختالفنا ن
كخليفة كمسلم كالدكاليب كابن حباف كالبغوم كأبو نعيم ،كىو ظاىر صنيع أمحد؛ حيث ذكر حديثو
يف ادلسند ،كىو الذم رجحو احلافظ ابن حجر(.)8
كخالف يف ذلك آخركف؛ فلم يثبتوا صحبتو؛ منهم ابن معُت ،كأبو حامت ،كأبو زرعة
الدمشقي ،كالدارقطٍت ،كغَتىم(.)9
( )1اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 200 : 4 .
( )2احلافظ أبو بكر بن أيب عاصم الشيباين  « ،السنة » . 175 : 1 .
( )3اإلماـ أبو القاسم سليماف بن أمحد الطرباين  « ،مسند الشاميُت » . 19-18 : 2 .
( )4أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب » . 293 : 2 .
( )5عبد الرؤكؼ ادلناكم  « ،فيض القدير شرح اجلامع الصغَت » ( .بَتكت  ،دار ادلعرفة) . 256 : 1 .
( )6انظر  :احلافظ رلد الدين أبو السعادات ابن األثَت اجلزرم  « ،النهاية يف غريب احلديث » ٖ .تقيق  :طاىر
أمحد الزاكم  ،زلمود زلمد الطناحي ( ،بَتكت  ،ادلكتبة العلمية)  237 : 3 ،؛ كانظر  :أبو منصور
األزىرم  « ،هتذيب اللغة » ٖ .تقيق :زلمد علي النجار( ،الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة).95 :2 ،
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )8انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة »  142-141 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،
هتذيب الكماؿ » . 152-150 : 34 .
( )9انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اإلصابة »  142-141 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو احلجاج ادلزم = « ،
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كىو الذم رجحو العالئي( ،)1كىو أظهر.
كشلا يرجح ذلك أف أىل الشاـ  -كىو فيهم  -قد ذكركا عدـ صحبتو ،كما نقل ذلك عنهم
اإلماـ ابن معُت( ،)2كأىل بلد الرجل أعلم بو من غَته .كاهلل أعلم.
كأما ما ركاه الطرباين يف الكبَت( )3عن شيخو علي بن احلسن بن ادلبارؾ األنطاكي ،عن أيب
تقى ىشاـ بن عبد ادللك احلمصي ،عن بقية بن الوليد ،حدثٍت زلمد بن زياد األذلاين ،عن أيب
أمامة  فذكره .فهو سلالف للطرؽ الكثَتة السابقة عن بقية بن الوليد ،كأنو يركيو عن زلمد بن
زياد ،عن أيب عنبة ،كليس أبا أمامة.
كشيخ الطرباين مل أجد لو ترمجة ،كىشاـ بن عبد ادللك احلمصي سلتلف فيو؛ فوثقو أبو
حامت( ،)4كالنسائي ،كقاؿ أبو داكد :شيخ ضعيف(.)5
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « صدكؽ رٔتا كىم »(.)6
كالذم يتبُت يل أف ذكر أيب أمامة  ىنا شاذ أك منكر ،كاحملفوظ أنو عن أيب عنبة  -كما
تقدـ .-
كعليو؛ فاإلسناد إىل أيب عنبة اخلوالين حسن ،كىو مرسل .كاهلل أعلم.
صحيحا ،كىذه الشواىد اليت كقفت عليها ىي:
كللحديث شواىد يكوف هبا
ن
أوالً :عن عمرك بن احلمق اخلزاعي .
أخرجو أمحد( ،)7كالبزار( ،)8كابن حباف( ،)9كالطرباين يف األكسط( ،)1كاحلاكم(.)2
= هتذيب الكماؿ »  152-150 : 34 .؛ ك احلافظ صالح الدين خليل بن كيكلدم العالئي  « ،جامع
التحصيل » ٖ .تقيق  :محدم السلفي ( ،ط ، 1الدار العربية للطباعة 1398 ،ىػ)  ،ص .389-388 :
( )1احلافظ صالح الدين العالئي  « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل »  .ص . 389 :
( )2احلافظ صالح الدين العالئي  « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل »  .ص . 389 :
( )3اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » . 110 : 8 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 66 : 9 .
( )5اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 226 : 30 .
( )6ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 7300 :
( )7اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 224 : 5 .
( )8اإلماـ احلافظ أبو بكر البزار  « ،البحر الزخار » ٖ .تقيق  :زلفوظ الرمحن زين اهلل ( ،ط ، 1مكتبة علوـ
القرآف  ،مكتبة العلوـ كاحلكم ) . 286 : 6 ،
( )9عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 55-54 : 2 .
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بنحوه.

».

كلهم من طريق معاكية بن صاحل ،عن عبد الرمحن بن يجبَت بن نيفَت ،عن أبيو ،عنو بو
كعند أمحد بدؿ قولو « :عسلو » « :استعملو ».
كيف لفظ الطرباين « :يفتح لو عمالن صاحلنا بُت يدم موتو؛ حىت يرضى عنو حبيبو كمن حولو

كيف لفظ احلاكم « :يػي ىوفِّ ْق لو عمالن صاحلنا بُت يدم أجلو ،حىت يرضى عنو جَتانو  -أك قاؿ
 من حولو ».قاؿ احلاكم :إسناده صحيح.
كرجالو ثقات عدا معاكية بن صاحل ،كىو ابن يح ىديْر احلضرمي ،قاضي األندلس.
كثقو ابن مهدم ،كأمحد ،كابن معُت ،كأبو زرعة ،كالنسائي ،كغَتىم(.)3
كقاؿ أبو حامت :صاحل احلديث ،حسن احلديث ،يكتب حديثو ،كال حيتج بو(.)4
كجعلو احلافظ الذىيب يف مرتبة « :صدكؽ »( ،)5كىو أكىل من قوؿ احلافظ ابن حجر« :
صدكؽ لو أكىاـ »(.)6
كعليو يكوف إسناد احلديث حسننا.
كقد جاء من كجو آخر:
فقد أخرجو أمحد( )7بإسناده عن بقية بن الوليد ،حدثٍت ىْتَت بن سعد ،عن خالد بن معداف،
حدثنا جبَت بن نفَت ،أف عمر اجلي ىمعي حدثو أف رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ ...فذكر حنوه.
كذكر عمر اجلمعي يف اإلسناد تصحيف ،كالصحيح ما تقدـ أنو عن عمرك بن احلمق.
كقد قضى بذلك األئمة :البخارم( ،،)8أبو زرعة الدمشقي( ،)1كالذىيب( ،)2كابن ناصر

(= )1اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 326-325 : 3 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 340 : 1 .
( )3اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 191-189 : 28 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 383-382 : 8 .
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ». 139 : 3 .
( )6ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6762 :
( )7اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 135 : 4 .
( )8اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 314 : 6 .
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الدين( ،)3كغَتىم.
كتوقف احلافظ ابن حجر يف ىذا؛ الحتماؿ أف يكوف زلفوظنا(.)4
ك الذم يًتجح ما ذىب إليو اإلماـ البخارم كغَته؛ من أف احلديث إمنا ىو عن عمرك بن
احلمق ،كأما عمر اجلمعي فال كجود لو ،كإمنا ىو تصحيف ،كاهلل أعلم.
كقد ركل ابن أيب عاصم يف اآلحاد كادلثاين( )5ىذا احلديث بإسناده عن بقية ،عن ْتَت بن
سعد بو ،إال أنو ذكر عمرك بن احلمق بدؿ عمر اجلمعي ،كىذا كإف كاف ىو الصواب كما تقدـ،
إال أنو خالؼ ادلشهور يف الركاية ،كاهلل أعلم.
كيستفاد من إسناد بقية بن الوليد أف حديث عمرك بن احلمق قد توبع فيو معاكية بن صاحل،
أيضا(.)6
كلو طرؽ أخرل ن
صحيحا ،كاهلل أعلم.
كعليو يكوف إسناد حديث عمرك بن احلمق 
ن
ثانيًا :عن أنس بن مالك .
()2
()1
()9
أخرجو الًتمذم( ،)7كأمحد( ،)8كابن أيب عاصم يف السنة  ،كابن حباف  ،كاحلاكم .
(= )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة » ٖ .تقيق  :مجاعة من
احملققُت يف مركز خدمة السنة كالسَتة النبوية باجلامعة اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة ( ،ط1415 ، 1ىػ) .
. 471/12
( )2اإلماـ مشس الدين أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب « ،ادلشتبو يف أمساء الرجاؿ».174 : 1 .
( )3ابن ناصر الدين مشس الدين زلمد بن عبد اهلل بن زلمد القيسي الدمشقي « ،توضيح ادلشتبو يف ضبط أمساء
الركاة كأنساهبم كألقاهبم ككناىم»ٖ .تقيق  :زلمد نعيم العرقسوسي( ،مؤسسة الرسالة).427-426 : .
( )4انظر :ابن حجر العسقالين« ،اإلصابة يف معرفة الصحابة»  521 : 2 .؛ احلافظ ابن حجر العسقالين،
«تبصَت ادلنتبو بتحرير ادلشتبو» ٖ .تقيق  :علي زلمد البجاكم( ،جدة  ،دار األندلس).353 : 1 ،
( ) 5احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ الشيباين  ،ادلعركؼ بابن أيب عاصم « ،اآلحاد كادلثاين » : 4 .
. 316
( )6انظر  :احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرك بن الضحاؾ الشيباين  ،ادلعركؼ بابن أيب عاصم « ،اآلحاد كادلثاين »
 316 : 4 .؛ اإلماـ البيهقي  « ،األمساء كالصفات » ٖ .تقيق  :عبد اهلل بن زلمد احلاشدم( ،ط ،1جدة
 ،مكتبة السوادم . 387 : 1 ، )1413 ،
( )7اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،جامع الًتمذم »  .كتاب القدر . 392 : 4 ،
( )8اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند » . 106 : 3 .
( )9احلافظ أبو بكر بن أيب عاصم الشيباين  « ،السنة » . 175 : 1 .
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كلهم من طريق محيد الطويل عنو بو بنحوه ،كجاء يف لفظو « :استعملو » بدؿ قولو:
«عسلو» .قاؿ الًتمذم :حسن صحيح.
كقاؿ احلاكم :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخُت كمل خيرجاه .كىو كما قاؿ .كاهلل
أعلم.
ثالثًا :عن أيب أمامة الباىلي :
أخرجو الطرباين يف الكبَت( ،)3بإسناده عن حيِت بن سعيد العطار ،عن يونس بن عثماف
احلمصي ،عن لقماف بن عامر ،عنو بو بنحوه.
كلقماف بن عامر صدكؽ(.)4
()6
()5
جرحا كال تعديالن.
كيونس بن عثماف ترجم لو البخارم  ،كابن أيب حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كذكره ابن حباف يف الثقات( ،)7كقاؿ :يعترب حديثو من غَت ركاية حيِت بن سعيد العطار عنو.
كحيِت بن سعيد العطار قاؿ فيو ابن معُت :ليس بشيء(.)8
كقاؿ العقيلي :منكر احلديث(.)9
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف(.)10
كقاؿ ابن عدمِّ :بُت الضعف(.)11
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)12
كعلى ىذا؛ فاحلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كقد حكم عليو أبو حامت بالنكارة( ،)1كسيأيت
(= )1عالء الدين علي بن بلباف الفارسي  « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف » . 53 : 2 .
( )2اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 340-339 : 1 .
( )3احلافظ أبو القاسم الطرباين« ،ادلعجم الكبَت» . 174 : 8 .
( )4ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب»  .رقم الًتمجة . 5679 :
( )5اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم« ،التاريخ الكبَت». 412 : 8 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل» . 243 : 9 .
( )7احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات» . 650-649 : 7 .
( )8أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم« ،تاريخ الدارمي»  .ص . 228 :
( )9أبو جعفر زلمد بن عمرك العقيلي« ،الضعفاء الكبَت» . 403 : 4 .
( )10اإلماـ أبو احلجاج ادلزم« ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ» . 345 : 31 .
( )11احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 193 : 7 .
( )12ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 7558 :
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احملفوظ يف حديث يونس بن عثماف ،كأنو عن عائشة رضي اهلل عنها.
أيضا ،كالقضاعي ،
كحلديث أيب أمامة  طريق أخرل؛ فقد أخرجو الطرباين يف الكبَت
ن
كالمها من طريق أيب عبد ادللك علي بن يزيد ،عن القاسم ،عنو بو.
خَتا طهره قبل موتو» ،قالوا :يا رسوؿ اهلل؛ كما طهور
كلفظ الطرباين« :إذا أراد اهلل بعبد ن
العبد؟ قاؿ « :عمل صاحل يلهمو إياه حىت يقبضو عليو ».
كلفظ القضاعي حنوه ،كعنده « :عسلو » بدؿ قولو « :طهره ».
()4
كيف ىذا اإلسناد علي بن يزيد األذلاين ،قاؿ فيو البخارم « :ذاىب احلديث »  ،كقاؿ أبو
حامت « :ضعيف احلديث ،حديثو منكر »( ،)5كقاؿ أبو زرعة « :ليس بقوم »( ،)6كقاؿ يعقوب
بن شيبة « :كاىي احلديث ،كثَت ادلنكرات »( ،)7كقاؿ النسائي « :مًتكؾ احلديث »( ،)8كقاؿ
الدارقطٍت « :مًتكؾ »(.)9
كجعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)10
جدا ،كاهلل أعلم.
كيظهر يل شلا تقدـ من أقواؿ أئمة اجلرح كالتعديل أنو ضعيف ن
جدا ،ال يصلح للمتابعة ،كاهلل أعلم.
كعليو؛ فاإلسناد ضعيف ن
ابعا :عن أـ ادلؤمنُت عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما:
رً
()11
م
الوحاظي ،عن يونس بن عثماف ادل ْق ًر ِّ
أخرجو الطرباين يف األكسط  ،بإسناده عن حيِت بن صاحل ي
ي
احلمصي ،عن راشد بن سعد ،عنها بو بنحوه ،كجاء فيو « :يوفقو لعمل صاحل قبل موتو بسنة،
()2

()3

(= )1اإلماـ ابن أيب حامت عبد الرمحن بن زلمد بن إدريس الرازم« ،علل احلديث»( .بَتكت  ،دار ادلعرفة،
1405ىػ). 124 : 2 ،
( )2اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم الكبَت » . 230 : 8 .
( )3أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب » . 293 : 2 .
( )4اإلماـ أبو عيسى الًتمذم  « ،العلل الكبَت » . 512 : 1 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )6احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 209 : 6 .
( )7اإلماـ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 179 : 21 .
( )8اإلماـ النسائي  « ،الضعفاء كادلًتككوف »  .ص . 217 :
( )9اإلماـ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ » . 182 : 21 .
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 4817 :
( )11اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 55 : 5 .
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فيقبضو عليو ».
قاؿ الطرباين :ال يركل ىذا احلديث عن عائشة رضي اهلل عنها إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو حيِت
بن صاحل.
()2
()1
كحيِت بن صاحل الوحاظي  :صدكؽ ،من أىل الرأم ،كما قاؿ احلافظ ابن حجر .
كيونس بن عثماف تقدـ عند ٗتريج حديث أيب أمامة  كالـ ابن حباف فيو.
كراشد بن سعد :تكلم يف مساعو من بعض الصحابة  ،كلذا قاؿ فيو احلافظ ابن حجر:
ثقة كثَت اإلرساؿ(.)3
فمما تقدـ؛ يتبُت يل أف احلديث يف إسناده ضعف ،لكنو صاحل يف باب الشواىد ،كاهلل
أعلم.
فهذه الشواىد اليت كقفت عليها حلديث أيب عنبة اخلوالين ،كقد تبُت أف احلديث صحيح.
كاهلل أعلم.
***

( )1بضم الواك كٗتفيف ادلهملة مث معجمة ،قالو احلافظ ابن حجر يف التقريب .
( )2ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 7568 :
( )3ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة .1354 :
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عن أبي موسى األشعري  ،عن النبي ﷺ قال « :إن اهلل إذا أراد رحمة أمة من
عباده قبض نبيها قبلها ،فجعلو لها فرطًا وسل ًفا ،وإذا أراد ىلكة أمة عذبها ونبيها حي ،فأقر
عينو بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره ».
()4
()3
أخرجو البزار( ،)1كابن حباف( ،)2كاللفظ لو ،كابن عدم  ،كالبيهقي .
كلهم من طريق إبراىيم بن سعيد اجلوىرم ،حدثنا أبو أسامة ،حدثنا بريد عن أيب بردة بن
أيب موسى األشعرم عنو بو.
ط :ادلتقدـ يف طلب ادلاء(.)5
ط ىكال ىف ْر ي
كال ىفىر ي
قاؿ البزار :ىذا احلديث ال نعلم ركاه عن رسوؿ اهلل ﷺ إال أبو موسى هبذا اإلسناد.
كقد ذكر اإلماـ مسلم ىذا احلديث يف صحيحو فقاؿ :حدثت عن أيب أسامة ،كشلن ذكر
ذلك عنو إبراىيم بن سعيد اجلوىرم ،حدثنا أبو أسامة ،حدثٍت بريد بن عبد اهلل عن أيب بردة ،عن
أيب موسى  ،عن النيب ﷺ ،كذكر احلديث بنحو اللفظ السابق(.)6
قاؿ اإلماـ النوكم « :قاؿ ادلازرم كالقاضي :ىذا احلديث من األحاديث ادلنقطعة يف مسلم؛
فإنو مل يسم الذم حدثو عن أيب أسامة .قلت :كليس ىذا حقيقة انقطاع ،كإمنا ىو ركاية رلهوؿ،
كقد كقع يف حاشية بعض النسخ ادلعتمدة :قاؿ اجللودم :حدثنا زلمد بن ادلسيب األرغياين ،حدثنا
إبراىيم بن سعيد اجلوىرم هبذا احلديث عن أيب أسامة بإسناده »(.)7
أيضا :أبو علي اجلياين( ،)8كىذا االنقطاع ىو الذم
كشلن حكم على إسناد مسلم باالنقطاع ن
( )1اإلماـ احلافظ أبو بكر البزار  « ،البحر الزخار ».154 : 8 .
( )2عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف »:16 ،23-22 : 15 .
. 199-198
( )3احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ».63 : 2 .
( )4اإلماـ البيهقي « ،دالئل النبوة ٖ . » ،تقيق  :د .عبد ادلعطي قلعجي ( ،ط ، 1بَتكت  ،دار الكتب العلمية
1405 ،ىػ) . 76 : 3 ،
( )5انظر :أبو منصور األزىرم « ،هتذيب اللغة » .331 :13
( )6اإلماـ مسلم بن احلجاج « صحيح مسلم » .كتاب الفضائل . 1792-1791 : 4 ،
( )7أبو زكريا حيِت بن شرؼ النوكم  « ،شرح صحيح مسلم »( .ط ، 1ادلطبعة ادلصرية باألزىر 1347 ،ىػ) ،
. 52 : 15
( )8احلافظ أبو علي اجلياين  « ،تقييد ادلهمل ك٘تييز ادلشكل » ٖ .تقيق :علي عمراف ،زلمد عزيز مشس( ،ط،1
مكة ادلكرمة ،دار عامل الفوائد1421 ،ىػ).803 :3 ،
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يسميو علماء احلديث :ادلعلق(.)1
كاحلديث موصوؿ عند غَت اإلماـ مسلم شلن تقدـ ذكرىم شلن خرجو.
كرجاؿ إسناده ثقات ،ما عدا بريد بن عبد اهلل بن أيب بردة؛ فقد اختلف فيو؛ فقد كثقو ابن
معُت ،كقاؿ أبو حامت :ليس بادلتُت ،يكتب حديثو(.)2
كقاؿ النسائي :ليس بو بأس(.)3
كقاؿ مرة :ليس بذاؾ القوم(.)4
كقاؿ ابن عدم :ركل عنو األئمة كالثقات من الناس ،كمل يرك عنو أحد أكثر شلا ركاه أبو
أسامة عنو ،كأحديثو عنو( )5مستقيمة ،كىو صدكؽ ،كقد أدخلو أصحاب الصحاح يف
صحاحهم(.)6
كخلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو ثقة خيطئ قليالن(.)7
أيضا(.)8
كاألكىل منو أف يقاؿ فيو صدكؽ كما تقدـ يف كالـ ابن عدم ،كيف ىذه ادلرتبة جعلو الذىيب ن
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث حسن ،كهبذا حكم ابن عدم(.)9
كقد توبع أبو أسامة عليو ،إال أف يف ىذه ادلتابعة ضع نفا؛ فقد أخرجو ابن عدم( )10بإسناده
عن حيِت بن بريد بن أيب بردة ،عن أبيو بو بنحوه.
()11
كحيِت ىذا ضعفو غَت كاحد من أئمة اجلرح كالتعديل ،كذكركا أنو صاحب مناكَت .
( )1انظر :احلافظ أبو عمرك ابن الصالح « ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط » ٖ .تقيق  :د .موفق بن
عبد اهلل بن عبد القادر ( ،دار الغرب اإلسالمي 1404 ،ىػ)  ،ص . 76-75 :
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 426 : 2 .
( )3اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 51 : 4 .
( )4اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف » .ص . 158 :
(ٖ )5ترفت يف ادلطبوع إىل « :غَت » ،كالتصحيح من هتذيب الكماؿ (.)51/4
( )6احلافظ أبن أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 63 : 2 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 658 :
( )8احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة ». 98 : 1 .
( )9احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 64 : 2 .
( )10احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 225 : 7 .
( )11انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف »( .ط ، 1مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية
باذلند ،دار الفكر 1329 ،ىػ) . 243-242 : 6 ،

- ٖٓٓ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

عن أبي ىريرة  ،عن النبي ﷺ قال« :ليس الغنى عن ظهر؛ إنما الغنى غنى
شرا
خيرا جعل غناه في نفسو ،وتقاه في قلبو ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
النفس ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
جعل فقره بين عينيو».
()2
()1
أخرجو ابن حباف بأطوؿ شلا ىنا ،كالديلمي بإسنادىم عن أيب السمح ،عن عبد
الرمحن( )3بن حجَتة ،عنو بو.
كأبو السمح ىو دراج بن مسعاف ،تكلم فيو ،قاؿ فيو اإلماـ أمحد :حديثو منكر(.)4
ككثقو ابن معُت( .)5كقد تعقب يف توثيقو لو(.)6
()7
أيضا :منكر احلديث(.)8
كقاؿ النسائي :ليس بالقوم  ،كقاؿ ن
كقاؿ أبو حامت :يف حديثو ضعف(.)9
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف( .)10كقاؿ مرة :مًتكؾ(.)11
كقد تكلم فيو غَت كاحد يف حديثو عن أيب اذليثم ،عن أيب سعيد  خاصة(.)12
كخلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو صدكؽ ،يف حديثو عن أيب اذليثم ضعف(.)13
كالذم يظهر يل من خالؿ أقواؿ أئمة اجلرح كالتعديل السابقة كغَتىا أنو ضعيف ،كال سيما
( )1عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ».101 : 14 .
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 307-306 :رقم .225
(ٖ )3ترؼ عند الديلمي إىل « عبد اهلل ».
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » .442 : 3 .
( )5أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم « ،تاريخ الدارمي عن حيِت بن معُت »  .ص .107 :
( )6انظر  :أبو زكريا حيِت بن معُت البغدادم  « ،تاريخ الدارمي عن حيِت بن معُت »  .ص  107 :؛ كاحلافظ
أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ ». 113 : 3 .
( )7اإلماـ النسائي« ،الضعفاء كادلًتككوف» .ص .175 :
( )8احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 112 : 3 .
( )9احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل» ،442 :3 .كيف ادلطبوعة «يف حديثو ضعة» ،كادلنقوؿ من التهذيب.
( « )10سؤاالت احلاكم النيسابورم للدارقطٍت »ٖ .تقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر( ،ط ،1الرياض،
ادلعارؼ1404 ،ىػ) ،ص.170 :
(« )11سؤاالت الربقاين» .ص . 29 :
( )12انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ». 480-479 : 8 .
( )13ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 1824 :
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يف أيب اذليثم.
كعليو؛ فإسناد ىذا احلديث ضعيف ،كاجلملة األكىل من احلديث ثابتة من غَت ىذا اإلسناد؛
فقد أخرجو مسلم يف صحيحو( )1بإسناده عن أيب الزناد ،عن األعرج ،عن أيب ىريرة  ،عن النيب
ﷺ قاؿ « :ليس الغٌت عن كثرة العرض ،كلكن الغٌت غٌت النفس ».
شاىدا مرسالن عن احلسن،
كأما بقية احلديث فلم أجد لو طري نقا أخرل مسندة ،ككجدت لو ن
عن النيب ﷺ بو(.)2
كإسناده صحيح إىل احلسن ،كمراسيل احلسن اختلف فيها أئمة احلديث(.)3
فمن قواىا فعنده يصلح االستشهاد بو ،كىو الذم يظهر يل ،كال سيما أف احلديث يف
فضائل األعماؿ ،فاحلديث حسن إف شاء اهلل .كاهلل أعلم.
كقد جاء حنو ىذا احلديث ،كلكن بسياؽ آخر.
()6
()5
فقد أخرجو ابن ماجو( - )4كاللفظ لو  ،-كأمحد  ،كابن حباف  ،كلهم من طرؽ عن
شعبة ،عن عمر بن سليماف بن عاصم ،عن عبد الرمحن بن أباف بن عثماف بن عفاف ،عن أبيو ،عن
زيد بن ثابت  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :من كانت الدنيا مهو؛ فرؽ اهلل عليو أمره ،كجعل
ف قره بُت عينيو ،كمل يأتو من الدنيا إال ما كتب لو ،كمن كانت اآلخرة نيتو؛ مجع اهلل لو أمره ،كجعل
غناه يف قلبو ،كأتتو الدنيا كىي راغمة ».
كإسناده صحيح ،كقد صححو البوصَتم(.)7
()8
فوعا.
كقد أخرج حنو ىذا اللفظ الًتمذم بإسناده عن يزيد الرقاشي ،عن أنس بن مالك  مر ن
فوعا.
مر ن
جدا ،فال يعترب هبذه الطريق ،كاهلل أعلم.
كيزيد الرقاشي تقدـ أنو ضعيف ن
( )1اإلماـ مسلم بن احلجاج « ،صحيح مسلم » .كتاب الزكاة.726 : 2 ،
( )2أخرجو اإلماـ أمحد يف الزىد (.)248/2
( )3انظر  :ابن رجب احلنبلي « ،شرح علل الًتمذم »ٖ .تقيق :د .مهاـ بن عبد الرحيم سعيد( ،ط ،1األردف،
مكتبة ادلنار1407 ،ىػ).539-536 :1 ،
( )4أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد ابن ماجو « ،سنن ابن ماجو » .كتاب الزىد.1375 : 2 ،
( )5اإلماـ أمحد بن حنبل  « ،ادلسند ».183 : 5 .
( )6عالء الدين علي بن بلباف الفارسي « ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ».455-454 : 2 .
( )7مصباح الزجاجة (. )212/4
( )8اإلماـ أبو عيسى الًتمذم « جامع الًتمذم »  .صفة القيامة . 554 : 4 ،
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عن عبادة بن الصامت  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إن اهلل تعالى إذا أراد بقوم
اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم باب
بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف ،وإذا أراد بقوم
ً
خيانة ،ثم قرأ :ﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﱠ [ األنعام:
ٗٗ].
()2
()1
أخرجو ابن أيب حامت  ،كاللفظ لو ،كالطرباين يف مسند الشاميُت  ،من طريق عراؾ بن
خالد بن يزيد ،حدثٍت أيب ،عن إبراىيم بن أيب عبلة ،عنو بو.
كقد سئل أبو حامت عن حديث هبذا اإلسناد ،فقاؿ فيو :حديث منكر ،كإبراىيم مل يدرؾ
عبادة ،كعراؾ منكر احلديث ،كأبوه خالد بن يزيد أكثق منو ،كىو صدكؽ(.)3
كعراؾ بن خالد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :لُت »(.)4
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف؛ النقطاعو ،كضعف أحد ركاتو ،كاهلل أعلم.
***

( « )1تفسَت ابن أيب حامت » .رقم ( ، 7283ص . )290
( )2أبو القاسم الطرباين « ،مسند الشاميُت ». 35-34 : 1 .
( )3اإلماـ ابن أيب حامت الرازم « ،علل احلديث ». 221-220 : 1 .
( )4ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 4548 :
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شنة الكناني ،قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل
عن أبي قرصافة جندرة بن َخ ْي َ
خيرا أىدى إليهم ىدية » ،قالوا :يا رسول اهلل؛ وما تلك الهدية؟ قال« :الضيف ينزل
بقوم ً
برزقو ،ويرحل وقد غفر اهلل ألىل المنزل ».
ركاه أبو الشيخ يف كتاب الثواب( ،)1كأبو نعيم األصبهاين يف معرفة الصحابة( - )2من طريقو
 بإسناده عن أيوب بن علي بن اذليصم ،عن زياد بن سيار ،عن عزة بنت أيب قرصافة ،عن جدىاأيب قرصافة بو.
كأيوب بن علي قاؿ فيو أبو حامت :شيخ(.)3
()5
()4
جرحا كال تعديالن.
كزياد بن سيار ترجم لو البخارم  ،كابن أيب حامت  ،كمل يذكرا فيو ن
كعزة بنت عياض بن أيب قرصافة مل يوثقها غَت ابن حباف(.)6
فمما تقدـ يتبُت أف اإلسناد ضعيف؛ فإف أيوب بن علي كمن فوقو دكف الصحايب مل يوثقوا
معتربا ،كاهلل أعلم.
توثي نقا
ن
كللحديث شواىد ذكرىا السخاكم يف ادلقاصد احلسنة( ،)7كلكن ال يصلح االستشهاد هبا؛
لشدة ضعفها .كاهلل أعلم.
***

( )1كما ذكر ذلك العالمة عالء الدين علي ادلتقي بن حساـ الدين اذلندم يف « كنز العماؿ يف سنن األقواؿ
كاألفعاؿ »ٖ .تقيق  :بكرم حياين ،صفوة السقا( ،بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1409 ،ىػ) . 242 : 9 ،
ساؽ إسناده كمتنو ابن الديلمي ،كما يف الغرائب ادللتقطة (ص  ، 313-312رقم . )234
( )2أبو نعيم األصبهاين« ،معرفة الصحابة »  ، 645 : 2 .رقم . 1723
( )3احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 252 : 2 .
( )4اإلماـ أبو عبد اهلل البخارم « ،التاريخ الكبَت». 357 : 3 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 534 : 3 .
( )6احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت  « ،الثقات » . 289 : 5 .
( )7زلمد بن عبد الرمحن السخاكم  « ،ادلقاصد احلسنة يف بياف كثَت من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة » .
ص  ، 59 :رقم . 62
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خيرا فتح لو قفل
عن أبي ذر  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
سليما ،ولسانو
وعاء واعيًا ،لما سلك فيو ،وجعل قلبو ً
قلبو ،وجعل فيو اليقين ،وجعل قلبو ً
صادقًا ،وخليقتو مستقيمة ،وجعل أذنو سميعة ،وعينو بصيرة ».
()2
أخرجو ابن خزدية يف التوحيد( )1بأطوؿ شلا ىنا ،كأبو الشيخ يف الثواب ،كاللفظ لو .
كالمها من طريق عبد اهلل بن رجاء ،عن شرحبيل بن احلكم ،عن عامر بن نائل ،عن كثَت بن
مرة ،عنو بو.
كٗتريج اإلماـ ابن خزدية ذلذا احلديث ال يظن أنو صحيح عنده ،بناء على أنو ذكر يف كتابو
ىذا أنو إمنا يستدؿ ٔتا صح كثبت عن النيب ﷺ( ،)3ال يظن ذلك؛ ألنو أباف أنو ال يقوؿ
بتصحيح ىذا احلديث .كقد أباف عن ذلك بطريقُت:
األولى :أنو بعد أف خرج احلديث قاؿ :أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن احلكم كعامر بن نائل،
كثَتا عن االحتجاج يف ىذا الباب بأمثاذلما.
كقد أغنانا اهلل فلو احلمد ن
الثانية :أنو قدـ منت ىذا احلديث على إسناده ،كىذه عادتو يف األحاديث اليت خيرجها ال
على شرطو ،كما ذكر اإلماـ احلاكم(.)4
كتضعيف ابن خزدية للحديث أشار فيما تقدـ إىل أف سبب ذلك حاؿ بعض رجاؿ إسناده،
كمها :عامر بن نائل ،كشرحبيل بن احلكم ،كمل أقف يف حاذلما على غَت ما قالو فيهما ابن خزدية
ىنا ،كلعلهما رلهوالف.
أيضا عبد اهلل بن رجاء ،كىو احلمصي ،نقل
كيضاؼ إىل ما ذكره ابن خزدية أف يف اإلسناد ن
الذىيب عن أيب حامت أنو قاؿ فيو :رلهوؿ(.)5
( )1اإلماـ أبو بكر ابن خزدية« ،التوحيد كإثبات صفات الرب ٖ .»تقيق  :د .عبد العزيز الشهواف.193-191 :1 ،
( )2كما عند ادلناكم يف فيض القدير ،كساؽ إسناده الديلمي كما يف الغرائب ادللتقطة (ص  ،311-310رقم .)229
( )3اإلماـ أبو بكر ابن خزدية « ،التوحيد كإثبات صفات الرب .11 : 1 .» 
( )4انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين« ،إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة»:2 ،468 : 2 .
أيضا  :زلمد بن عبد الرمحن السخاكم« ،فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث» ٖ .تقيق  :د.
365؛ كانظر ن
عبد الكرمي اخلضَت ،د .زلمد آؿ فهيد( ،ط ،1الرياض  ،مكتبة دار ادلنهج1426 ،ىػ 190 : 3 ،؛
كاحلافظ جالؿ الدين السيوطي « ،تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم »ٖ .تقيق :عبد الوىاب بن عبد
اللطيف( ،ط ،1ادلكتبة العلمية بادلدينة النبوية.119 :2 ،)1379 ،
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب« ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ». 135 : 2 .
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فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ،فهو مسلسل باجملاىيل ،كاهلل أعلم.
خيرا
عن أم سلمة رضي اهلل عنها ،قالت :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
جعل لو واعظًا من نفسو؛ يأمره وينهاه ».
أخرجو الديلمي( )1عن علي بن زلمد بن عبد احلميد البجلي ،عن أيب بكر أمحد بن علي
الفقيو ،عن القاسم بن أيب صاحل ،عن إبراىيم بن احلسُت كىو احلافظ ابن ديزيل ،كأيب حامت ،عن
موسى بن إمساعيل ،عن محاد بن سلمة ،عن حبيب بن الشهيد ،عن ابن سَتين ،عنها بو.
كعلي بن زلمد بن عبد احلميد البجلي قاؿ فيو تلميذه الديلمي :ثقة صدكؽ( .)2كقاؿ ابن
ماكوال :ثقة(.)3
كأبو بكر أمحد بن علي الفقيو ،ادلشهور بابن الؿ ،احلافظ احملدث ادلعركؼ(.)4
كالقاسم بن أيب صاحل قاؿ فيو صاحل بن أمحد احلافظ :كاف صدكقنا متقننا حلديثو ،ككتبو
صحاح ٓتطو ،فلما كقعت الفتنة ذىبت عنو كتبو ،فكاف يقرأ من كتب الناس ،ككف بصره ،كمساع
ادلتقدمُت عنو أصح(.)5
كنقل احلافظ أبو يعلى اخلليلي عن شعيب بن علي القاضي اذلمداين أنو قاؿ :مسعنا منو -
أم من القاسم بن أيب صاحل  -قبل أف امتحن  -ىكذا  -بكتبو ،فبعد احملنة ركل من كتب غَته،
فال يعتمد على ما ركاه بعد ذلك ،كصار مكفوفنا(.)6
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين« ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس » ( .ص  ، 309-308رقم . )227
أيضا من سلطوطة تسديد القوس  ،للحافظ ابن حجر (ج/1كرقة 20أ) .
كنقلت إسناد ىذا احلديث ن
( )2احلافظ أبو بكر ابن نقطة  « ،التقييد دلعرفة ركاة السنن كادلسانيد » ٖ .تقيق  :كماؿ يوسف احلوت ( ،ط1
 ،بَتكت  ،دار الكتب العلمية 1408 ،ىػ)  ،ص . 414 :
( )3األمَت احلافظ ابن ماكوال« ،اإلكماؿ يف رفع االرتياب عن ادلؤتلف كادلختلف يف األمساء كالكٌت كاألنساب» .
ٖتقيق :الشيخ عبد الرمحن ادلعلمي( ،ط ، 2القاىرة  ،دار الكتاب اإلسالمي 1993 ،ـ) . 206 : 2 ،
( )4انظر ترمجتو يف :احلافظ أيب عبد اهلل الذىيب« ،سَت أعالـ النبالء»ٖ .تقيق  :مجاعة من احملققُت بإشراؼ
شعيب األرناؤكط ( ،ط ، 4بَتكت  ،مؤسسة الرسالة 1406 ،ىػ) . 77-75 : 17 ،
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف »  460 : 4 .؛ كانظر  :احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،
سَت أعالـ النبالء » . 389 : 15 .
( )6احلافظ أبو يعلى اخلليلي  « ،اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث » ٖ .تقيق  :د .زلمد سعيد بن عمر إدريس
( ،ط ، 1الرياض  ،مكتبة الرشد 1409 ،ىػ) . 657 : 2 ،
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كباقي ركاة اإلسناد ثقات ،كابن سَتين يرسل عن مجاعة من الصحابة  .)1(كمل يذكر أحد
شلن كقفت عليو أف ابن سَتين مسع من أـ سلمة رضي اهلل عنها.
كقد حكم احلافظ العراقي على ىذا اإلسناد بأنو جيد(.)2
ك الذم يتبُت يل من خالؿ ما تقدـ أف فيو علتُت:
األولى :االختالط يف القاسم بن أيب صاحل ،كالظاىر أف احلافظ ابن الؿ مسع منو بعد
اختالطو(.)3
الثانية :االنقطاع بُت ابن سَتين كأـ سلمة رضي اهلل عنها.
أيضا علة أخرل ،كىي النكارة؛ كذلك أف اإلماـ أمحد ركاه يف الزىد( )4عن أسود بن
مث فيو ن
عامر ،عن محاد ،عن حبيب ،عن ابن سَتين ،قاؿ ...فذكره.
فجعلو من قوؿ ابن سَتين ،كىذا اإلسناد أصح(.)5
فمما تقدـ يتبُت يل أف ىذا اإلسناد ال يصح عن أـ سلمة  ،كاحملفوظ أنو من قوؿ ابن
سَتين ،كاهلل أعلم.
***

( )1انظر  :احلافظ صالح الدين العالئي « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل » .ص .325-324 :
( )2احلافظ أبو الفضل زين الدين العراقي « ،ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار ». 711 : 2 .
( )3انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ».144 : 5 .
( )4اإلماـ أمحد بن حنبل « ،الزىد ».277 : 2 .
( )5انظر :الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين« ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة».145 : 5 .
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خيرا َّ
مد لهم في
عن أبي ىريرة  قال ،قال رسول اهلل ﷺ« :إذا أراد اهلل بقوم ً
العمر ،وألهمهم الشكر».
()2
()1
أخرجو البيهقي يف الزىد  ،كالديلمي  ،كالمها من طريق عنبسة بن سعيد ،عن أشعث بن
عبد اهلل احليدَّاين ،عن أيب يزيد ادلديٍت ،عنو بو.
كعنبسة بن سعيد ىو القطاف الواسطي ،كيقاؿ البصرم ،ضعفو ابن معُت( ،)3كأبو حامت(،)4
كغَتمها.
كقاؿ الفالس( ،)5كالدارقطٍت( :)6مًتكؾ.
ككثقو أبو داكد(.)7
كمل أقف على من تابعو على توثيقو.
كلذا خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :ضعيف(.)8
فمما تقدـ؛ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ،كاهلل أعلم.
عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ (( :إذا أحب العبد لقاء اهلل ،أحب اهلل

لقاءه ،كإذا كره العبد لقاء اهلل ،كره اهلل لقاءه )) ،فذكر ذلك لعائشة رضي اهلل عنها فقالت :يرمحو
اهلل؛ حدثكم بآخر احلديث ،كمل حيدثكم بأكلو ،قالت عائشة رضي اهلل عنها :قاؿ رسوؿ اهلل
((
خَتا بعث إليو مل نكا يف عامو الذم ديوت فيو ،فيسدده كيبشره ،فإذا
ﷺ :إذا أراد اهلل بعبد ن
كاف عند موتو ،أتى ملك ادلوت فقعد عند رأسو ،فقاؿ :أيتها النفس ادلطمئنة؛ اخرجي إىل مغفرة
من اهلل كرضواف ،كتتهوع( )9نفسو رجاء أف ٗترج ،فذلك حُت حيب لقاء اهلل كحيب اهلل لقاءه ،كإذا
( )1احلافظ البيهقي « ،الزىد الكبَت »ٖ .تقيق  :عامر أمحد حيدر ( ،ط ، 1بَتكت  ،لبناف  ،دار اجلناف،
كمؤسسة الكتب الثقافية14008 ،ىػ)  239-238 ،رقم . 630
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 316-315 :رقم .235
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ». 458 : 2 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 399 : 6 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 264 : 5 .
(« )6سؤاالت الربقاين»  .ص .49 :
(« )7سؤاالت اآلجرم».176 : 1 .
( )8ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » ،رقم الًتمجة .5204 :
( )9تتهوع  :أم تتقيأ .كاذليىواع :القيء .النهاية يف غريب احلديث (.)282/5
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شرا ،بعث إليو شيطا نا يف عامو الذم ديوت فيو فأغواه ،فإذا كاف عند موتو ،أتاه ملك
أراد بعبد ن
ادلوت فقعد عند رأسو ،فقاؿ :أيتها النفس؛ اخرجي إىل سخط من اهلل كغضب ،فتفرؽ يف جسده،
فيسًتطو ،فذاؾ حُت يبغض لقاء اهلل كيبغض اهلل لقاءه )).
()1
سلتصرا ،كالدارقطٍت يف األفراد( - )2كاللفظ لو  ،-كالمها من طريق زلمد بن
ركاه أمحد
ن
فضيل بن غزكاف الضيب موالىم ،عن عطاء بن السائب ،عن رلاىد ،عنو بو.
((
(( ً ))
مرا فتعقى ))(.)3
كقولو :يى ْس ىًتطْو  :أم يبتلعو .كمنو ادلثل :ال تكن ن
حلوا فتسرط ،كال ن
قاؿ الدارقطٍت :غريب من حديث رلاىد ،عن أيب ىريرة كعائشة رضي اهلل عنهما ،تفرد بو
عطاء بن السائب عنو ،كال أعلم حدث بو عنو غَت زلمد بن فضيل.
كعطاء السائب قد اختلط( ، )4كمل يذكر زلمد بن فضيل فيمن مسع منو قبل االختالط.
كالظاىر من كالـ األئمة أنو شلن مسع منو بعد االختالط.
كقد قاؿ أبو حامت :ما ركل ابن فضيل عن عطاء بن السائب ففيو غلط كاضطراب؛ رفع
أشياء كاف يركيها عن التابعُت ،فرفعها إىل الصحابة(.)5
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف.
كقد جاء حنو ىذا احلديث من كجو آخر عن عائشة رضي اهلل عنها ،إال أنو ذكر ابن مسعود
 بدالن من أيب ىريرة .
فقد أخرج عبد الرزاؽ( ،)6عن الثورم ،ككذا أخرجو البيهقي يف القضاء كالقدر( )1بإسناده عن

( )1اإلماـ أمحد بن حنبل « ،ادلسند ». 420 : 2 .
أيضا احلافظ ابن حجر إىل عبد بن محيد.
( )2ساؽ إسناده
سلتصرا كمتنو الزركشي يف اإلجابة (ص  ،)113كعزاه ن
ن
أيضا إىل كتاب ذكر ادلوت البن أيب الدنيا .كنز العماؿ
فتح البارم ( ،)367/11كادلتقي اذلندم عزاه ن
(. )696-695/15
( )3زلمد بن مكرـ بن منظور اإلفريقي ادلصرم « ،لساف العرب » .مادة (سرط) ( .)303/7كانظر يف شرح
((
حلوا فتسًتط )).
ىذا ادلثل رسالة للسخاكم  ،مساىا  :اجلواب الذم انضبط عن ال تكن ن
( )4انظر  :الكواكب النَتات (ص . )319
( )5انظر  :ابن حجر العسقالين  « ،اجلرح كالتعديل » . 334 : 6 .
( )6اإلماـ عبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين  « ،ادلصنف » ٖ .تقيق  :حبيب الرمحن األعظمي ( ،ط ، 2بَتكت ،
ادلكتب اإلسالمي 1403 ،ىػ)  ، 587 : 3 ،كقد سقط خيثمة بن عبد الرمحن من إسناده .
( )1اإلماـ البيهقي  « ،القضاء كالقدر »  .رقم . 408:
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عبد اهلل بن منَت ،كأخرجو اآلجرم يف الشريعة( )1بإسناده عن جرير بن عبد احلميد ،ثالثتهم عن
األعمش ،عن خيثمة بن عبد الرمحن ،عن أيب عطية الوادعي ،قاؿ :دخلت أنا كمسركؽ على
عائشة رضي اهلل عنها فقلنا :إف ابن مسعود  قاؿ :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،فقالت:
يرحم اهلل أبا عبد الرمحن؛ حدثكم ْتديث مل تسألوه عن آخره ،كسأحدثكم عن ذلك (( :إف اهلل

خَتا )) ...احلديث بنحو اللفظ السابق.
إذا أراد بعبد ن
كإسناد ىذا األثر عن عائش ة رضي اهلل عنها صحيح ،كقد يقاؿ :إف لو حكم الرفع؛ ألنو ال
يقاؿ من جهة الرأم .كاهلل أعلم.
***

( )1أبو بكر زلمد بن احلسُت اآلجرم  « ،الشريعة » ٖ .تقيق  :عبد اهلل بن عمر بن سليماف الدميجي ( ،دار
الوطن 1418 ،ىػ)  .رقم . 606 ، 605 :
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عن معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ما من عبد إال وفي وجهو عينان
خيرا فتح
يبصر بهما أمر الدنيا ،وعينان في قلبو يبصر بهما أمر اآلخرة؛ فإذا أرد اهلل بعبد ً
عي نيو اللتين في قلبو ،فأبصر ما وعده بالغيب ،فآمن بالغيب على الغيب ،وإذا أراد اهلل بو غير
ذلك تركو على ما فيو » ،ثم قرأ :ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [محمد .]ٕٗ :أخرجو الديلمي
في مسند الفردوس(ٔ)  ،بإسناده عن أبي عبد اهلل الحسين بن أحمد بن محمد الهروي ،أخبرنا
أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي ،حدثنا العباس بن عبد اهلل التُّرقفي ،حدثنا محمد بن
يوسف الفريابي ،عن الثوري ،عن ثور بن يزيد ،عن خالد بن معدان ،عنو بو.
كأبو عبد اهلل احلسُت بن أمحد اذلركم ،قاؿ فيو الربقاين :كتبت عنو مث باف يل أنو ليس ْتجة.
كقاؿ احلاكم :كذاب ،ال يشتغل بو(.)2
كشلا يدؿ على ضعفو أف أبا بكر اخلرائطي شيخو يف ىذا احلديث قد خرج احلديث يف كتابو
« اعتالؿ القلوب »( )3باإلسناد ادلذكور عن خالد بن معداف بو مرسالن ،كليس فيو معاذ بن جبل
.
()5
()4
كقد تابعو ابن جرير  ،كأبو نعيم يف احللية  ،كالمها من طريق ثور بن يزيد ،عن خالد بن
معداف بو مرسالن.
()6
كأخرجو البيهقي يف القضاء كالقدر بإسناد ال بأس بو ،عن زلمد بن يوسف الفريايب ،قاؿ:
ذكر سفياف ،عن ثور ،عن خالد بن معداف قاؿ :ما من عبد إال لو عيناف يف كجهو ...األثر ،كىو
مقطوع من قوؿ خالد بن معداف ،كرفعو زلفوظ كما تقدـ .فلعل خالد بن معداف كاف يرسل
احلديث ،كأحيانا ال يرفعو.
( )1نقلت إسناده من حاشية زلقق فردكس األخبار ( ، )309/4كالغرائب ادللتقطة (ص  ، 85-84رقم ، )18
من رسالة  :فيصل زلمد علي ( ،رسالة ماجستَت ) .
( )2احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف » . 261 : 2 .
( )3أبو بكر اخلرائطي « ،اعتالؿ القلوب»  .ص  ، 31-30 :رقم . 43
( )4ابن جرير الطربم« ،التفسَت». 58-57 : 26 .
( )5احلافظ أبو نعيم األصبهاين  « ،حلية األكلياء كطبقات األصفياء » ( .ط ، 2بَتكت  ،دار الكتاب العريب،
1387ىػ) . 213-212 : 5 ،
( )6احلافظ أبو بكر البيهقي« ،القضاء كالقدر» .دراسة :صالح الدين بن عباس شكر( ،ط ،1الرياض ،مكتبة
الرشد1426 ،ىػ) ، 812-811 :2 ،رقم .455
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مسندا ،كاهلل أعلم.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف؛ إلرسالو ،كال يصح ن
خيرا أرضاه بما
عن أبي العالء بن الشخير ،عن النبي ﷺ قال « :إذا أراد اهلل بعبد ً
خيرا لم يرضو بما قسم لو ،ولم يبارك لو فيو ».
قسم لو ،وبارك لو فيو ،وإذا لم يرد بو ً
أخرجو ابن ادلبارؾ يف الزىد ،كمن طريقو ابن أيب الدنيا يف كتاب الرضا عن اهلل(،)1عن عبد
اهلل بن ّتَت ،عنو بو.
كرجاؿ اإلسناد ثقات ،كىو مرسل.
خَتا ىكَّىل أمرىم
عن احلسن البصرم قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوـ ن
احللماء ،كجعل ادلاؿ عند السمحاء ،كإذا أراد اهلل بقوـ سوءنا كىل أمرىم السفهاء ،كجعل ادلاؿ عند
البخالء».
()3
()2
أخرجو أبو داكد يف ادلراسيل  ،كاللفظ لو ،كابن أيب الدنيا يف احللم  ،كالمها من طريقيهما
عنو بو.
كقد جاء موصوالن من كجو آخر؛ فقد أخرجو الديلمي( )4بإسناده عن محاد بن سلمة ،عن
محيد ،عن احلسن ،عن مهراف  -كلو صحبو  -عن النيب ﷺ بو بنحوه.
كاحلسن كثَت التدليس كاإلرساؿ( ،)5كمل يصرح بالسماع يف ىذا احلديث.
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ،كاهلل أعلم.
***

( )1ابن أيب الدنيا  « ،كتاب الرضا عن اهلل »  .ص  ، 83 :رقم (. )55
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،ادلراسيل» .تعليق :أمحد عصاـ الكاتب( ،ط ،1بَتكت ،دار الكتب العلمية،
1403ىػ) .ص  ، 232-231 :رقم . 122
( )3احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا « ،احللم »ٖ .تقيق :زلمد عبد الغفار أمحد عطا( ،ط ،1بَتكت ،لبناف،
مؤسسة الكتب الثقافية1413 ،ىػ) ،ص ،5 :رقم .75
( )4انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس» .ص  ، 317-316 :رقم
. 236
( )5احلافظ صالح الدين العالئي « ،جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل» .ص .194 :
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عن سليمان بن يسار قال :قال رسول اهلل ﷺ « :الخير ثالثمائة وستون خصلة؛
خيرا جعل فيو واحدة منهن يدخلو بها الجنة » ،قال :وقال أبو بكر
إذا أراد اهلل  بعبد ً
جميعا من كل ».
 :يا رسول اهلل؛ ىل في شيء منهن؟ قال « :نعم؛ ً
()2
أخرجو ابن أيب الدنيا يف مكارـ األخالؽ( ،)1كابن عساكر يف تاريخ دمشق  ،بإسناده عن
عمر بن يونس اليمامي ،عن صدقة بن ميموف القرشي ،عنو بو ،كىو مرسل كما قاؿ ابن عساكر.
كصدقة بن ميموف ذكره ابن حباف يف الثقات( ،)3كقاؿ :يعترب ْتديثو إذا ركل عنو غَت احلسن
بن حيِت اخلشٍت.
فمما تقدـ يتبُت أف اإلسناد زلتمل للتحسُت إىل سليماف بن يسار ،كىو مرسل كما تقدـ.
كاجتماع أبواب اخلَت يف أيب بكر الصديق  ثابت يف الصحيحُت( )4عندما ذكر النيب
ﷺ أبواب اجلنة كمن يدخلها ،فسألو أبو بكر  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل؛ ما على من دعي من
تلك األبواب من ضركرة .فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ فقاؿ النيب ﷺ « :نعم؛
كأرجو أف تكوف منهم ».
***

( )1احلافظ أبو بكر ابن أيب الدنيا « ،مكارـ األخالؽ » .ص  ، 25 :رقم . 29
( )2احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق »ٖ .تقيق  :زلب الدين أيب سعيد العمركم،
(بَتكت  ،دار الفكر 1415 ،ىػ) . 103 : 30 ،
( )3احلافظ أبو حامت ابن حباف البسيت « ،الثقات». 468-467 : 6 .
( )4اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،صحيح البخارم »  .كتاب ادلناقب (/7رقم )3666؛ اإلماـ مسلم
بن احلجاج « ،صحيح مسلم» .كتاب الزكاة ( )712-711/2عن أيب ىريرة .
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خيرا أكثر
عن حبان بن أبي جبلة قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بقوم ً
فقهاءىم ،وقلل جهالهم ،حتى إذا تكلم العالم وجد أعوانًا ،وإذا تكلم الجاىل قهر ،وإذا أراد
شرا أكثر جهالهم ،وقلل فقهاءىم ،حتى إذا تكلم الجاىل وجد أعوانًا ،وإذا تكلم
اهلل بقوم ً
الفقيو قهر ».
()1
أخرجو اخلطيب البغدادم يف الفقيو كادلتفقو بإسناده عن عيسى بن يونس ،عن عبد الرمحن
بن زياد بن أنعم اإلفريقي ،عنو بو.
كحباف بن أيب جبلة تابعي ثقة(.)2
كالراكم عنو عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي تيكلِّم فيو ،قاؿ فيو أمحد :ليس بشيء( .)3كقاؿ
أيضا :منكر احلديث( .)4كقاؿ ابن معُت :ضعيف(.)5
ن
كقاؿ ابن ادلديٍت :كاف أصحابنا يضعفونو ،كأنكر أصحابنا عليو أحاديث تفرد هبا ال
تعرؼ(.)6
كضعفو غَت كاحد من األئمة ،كمن كثقو فيحمل على عدالتو كصالحو كقيامو باألمر
بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر(.)7
كلذا خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :ضعيف ،ككاف رجالن صاحلنا »(.)8
كعلى ىذا؛ فإسناد ىذا احلديث ضعيف مرسل ،كاهلل أعلم.
***

( )1اخلطيب البغدادم« ،الفقيو كادلتفقو». 42 : 1 .
( )2انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين« ،اإلصابة يف ٘تييز الصحابة » ، 372 :1 .كقد ذكره يف القسم الثالث؛
ابن حجر العسقالين« ،تقريب التهذيب» .رقم الًتمجة .1071 :
( )3احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل».235 : 5 .
( )4اخلطيب البغدادم« ،تاريخ بغداد». 216 : 10 .
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل ».235 : 5 .
( )6اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 216 : 10 .
( )7انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 108-104 : 17 .
( )8ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة . 3862 :
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عن محمد بن كعب القرظي ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وعن زيد بن أسلم ،عن
ابن عمر رضي اهلل عنهما قاال :خرج رسول اهلل ﷺ معصوبًا رأسو ،فرقى درجات المنبر،
فقال « :ما ىذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها؟ أكتاب مع كتاب اهلل؟ يوشك أن يغضب
اهلل لكتابو ،فيسرى عليو ليالً ،فال يترك في ورقة وال قلب منو حرفًا إال ذىب بو » .فقال من
خيرا أبقى
حضر المجلس :فكيف يا رسول اهلل بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال « :من أراد اهلل بو ً
في قلبو ال إلو إال اهلل ».
أخرجو الطرباين يف األكسط( )1بإسناده عن شيباف بن فركخ ،عن عيسى بن ميموف ،عنهما بو.
قاؿ الطرباين :مل يرك ىذا احلديث عن زيد بن أسلم إال عيسى بن ميموف ،تفرد بو شيباف.
كيف إسناده عيسى بن ميموف ،كىو ادلدين ،موىل القاسم بن زلمد بن أيب بكر الصديق.
قاؿ فيو البخارم :منكر احلديث(.)2
كقاؿ ابن معُت :ضعيف ،ليس بشيء(.)3
كقاؿ أبو حامت( ،)4كعمرك بن علي( ،)5كالنسائي( :)6مًتكؾ احلديث.
كقاؿ أبو زرعة :ضعيف احلديث(.)7
كقاؿ مرة :صاحب زلمد بن كعب ،كاىي احلديث(.)8
كقاؿ ابن عدم :عامة ما يركيو ال يتابعو أحد عليو(.)9
كقد جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :ضعيف »(.)10
جدا.
كالذم يظهر يل حسب أقواؿ األئمة فيو أنو ضعيف ن
جدا ،كاهلل أعلم.
كعليو فيكوف اإلسناد ضعي نفا ن
( )1اإلماـ أبو القاسم الطرباين  « ،ادلعجم األكسط » . 288-287 : 7 .
( )2اإلماـ زلمد بن إمساعيل البخارم « ،التاريخ الكبَت ». 402-401 : 6 .
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ».201 : 4 .
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 287 : 6 .
( )5احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 240 : 5 .
( )6احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 240 : 5 .
( )7احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 287 : 6 .
( )8احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،الضعفاء » . 398-397 : 2 .
( )9احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 242 : 5 .
( )10ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 5335 :
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عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل ﷺ:
« ُخلقان يحبهما اهلل ،وخلقان يبغضهما اهلل؛ فأما اللذان يحبهما اهلل :فالسخاء والسماحة،
خيرا استعملو على قضاء
وأما اللذان يبغضهما اهلل :فسوء الخلق والبخل ،وإذا أراد اهلل بعبد ً
حوائج الناس ».
()2
()1
أخرجو البيهقي يف شعب اإلدياف  ،كأبو القاسم األصبهاين يف الًتغيب كالًتىيب  ،كالمها
من طريق زلمد بن يونس الكدديي ،عن عمرك بن عاصم الكاليب ،عن عبيد اهلل بن الوازع ،عن
ىشاـ بن عركة ،عن أبيو ،عنو بو.
كزلمد بن يونس الكدديي اهتمو موسى بن ىاركف كأبو داكد كغَتمها من أئمة احلديث
بالكذب(.)3
كقد خلص اإلماـ ابن عدم حالو فقاؿ فيو « :اهتم بوضع احلديث كبسرقتو ،كادعى رؤية قوـ
مل يرىم ،كركاية عن قوـ ال يعرفوف ،كترؾ عامة مشاخينا الركاية عنو »(.)4
كلذا قاؿ فيو احلافظ الذىيب « :أحد ادلًتككُت »( ،)5كىو أكىل من مرتبة « ضعيف » ،اليت
جعلو فيها احلافظ ابن حجر يف التقريب(.)6
كعبيد اهلل بن الوازع رلهوؿ( ،)7كمل يرك عنو سول حفيده عمرك بن عاصم(.)8
جدا ،كاهلل أعلم.
فمما سبق يتبُت أف احلديث ضعيف ن
***

( )1اإلماـ البيهقي  « ،شعب اإلدياف »  ، 426 : 7 ، 117 : 6 .ككقع يف ادلطبوع ٖتريف يف إسناده .
( )2اإلماـ أبو القاسم األصبهاين  « ،الًتغيب كالًتىيب » . 265 ، 63 : 2 .
( )3انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 77-72 : 27 .
( )4احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين  « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 293-292 : 6 .
( )5احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ». 199 : 5 .
( )6ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب » .ترمجة رقم . 6419 :
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .ترمجة رقم . 4348 :
( )8احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ». 414 : 3 .
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خيرا ألقى
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل برجل من أمتي ً
أصحابي في قلبو ».
أخرجو الديلمي( )1بإسناده عن أيب حامد األشعرم ،عن أيب نصر عمراف ،عن زلمد بن
سلمة البصرم ،عن زلمد بن بشر العبدم ،عن محاد بن سلمة ،عن ثابت ،عنو بو.
كذكره أبو نعيم يف أخبار أصبهاف( )2تعلي نقا عن أيب حامد بو ،إال أنو كقع يف إسناده زلمد بن
كثَت بدؿ ابن بشر.
كأبو حامد األشعرم ىو أمحد بن جعفر بن زلمد ادللحمي ،كما مساه أبو نعيم يف ادلرجع
السابق( ،)3كنقل عن أيب الشيخ األصبهاين تضعيفو ،كزاد اخلطيب( )4أف أبا الشيخ ألقى حديثو،
كقد ترجم أبو الشيخ أليب حامد يف طبقات احملدثُت بأصبهاف( )5كقاؿ :كاف سللطنا( ،)6يدَّعي ما مل
يسمعو ،كقاؿ :ترؾ مشاخينا حديثو.
كأبو نصر عمراف ،مل أقف على ترمجة لو غَت ما ذكره أبو نعيم يف ادلرجع السابق ،كمل يزد على
ذكر امسو ،كذكر ىذا احلديث الذم علقو عنو.
أيضا.
كزلمد بن سلمة البصرم مل أقف لو على ترمجة ن
()7
جد،
فاإلسناد فيو أكثر من علة ،كلذا ضعفو الشيخ األلباين  ،كال يبعد أف يكوف ضعي نفا ن
كاهلل أعلم.
***

( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .رقم  ، 241 :ص . 323 :
( )2أبو نعيم  « ،أخبار أصبهاف» . 41 : 2 .
( )3أبو نعيم « ،أخبار أصبهاف». 128 : 1 .
( )4اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد » . 65 : 4 .
( )5احلافظ أبو الشيخ « ،أخبار احملدثُت بأصبهاف »  ، 315 : 4 .رقم . 558
سللصا» كىو تصحيف.
( )6يف ادلطبوع « :ن
( )7الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة » ، 134 : 4 .رقم . 1630
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عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :عمل البر كلو نصف العبادة ،والدعاء
خيرا انتحى قلبو للدعاء ».
نصف ،فإذا أراد اهلل بعبد ً
أخرجو أمحد بن منيع( ،)1عن زلمد بن احلسن بن أيب يزيد اذلمداين ،عن بكر بن خنيس،
عن ضرار بن عمرك ،عن يزيد الرقاشي ،عنو بو.
كشيخ أمحد بن منيع قاؿ فيو أمحد بن حنبل :ضعيف احلديث ،ما أرل يسول شيئنا(.)2
كقد كذبو ابن معُت( ،)3كأبو داكد( ،)4كقاؿ النسائي( :)5مًتكؾ .كقاؿ الدارقطٍت( :)6ال شيء.
كقاؿ أبو حامت( :)7ليس بالقوم.
كقد جعلو احلافظ ابن حجر( )8يف مرتبة « :ضعيف » ،كيظهر يل أنو دكف ىذه ادلرتبة.
كأما بقية رجاؿ اإلسناد؛ فقد تقدـ الكالـ فيهم( ،)9كحكم احلافظ ابن حجر على اإلسناد
جدا.
الوارد يف طريقهم بأنو ضعيف ن
جدا ،كاهلل أعلم.
كشلا تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ن
كقولو انتحى :قاؿ ادلناكم :باحلاء ادلهملة ،أم :ماؿ قلبو للدعاء كتوجو إليو(.)10
كقد جاءت ىذه الكلمة يف كنز العماؿ( :)11انتجى .باجليم ،كيكوف ادلعٌت :صار قلبو مناجينا
هلل بالدعاء(.)12
( )1ساؽ إسناده البوصَتم يف إٖتاؼ اخلَتة ادلهرة ( )439/6رقم (. )6162
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم« ،اجلرح كالتعديل» 225 : 7 .؛ اإلماـ أمحد بن حنبل« ،العلل كمعرفة
الرجاؿ».258 ، 188 : 2 .
( )3حيِت بن معُت « ،التاريخ ». 510 : 2 .
( )4اخلطيب البغدادم « ،تاريخ بغداد ». 171 : 2 .
( )5اإلماـ النسائي « ،الضعفاء كادلًتككوف » .ص . 233 :
(« )6سؤاالت الربقاين» .ص .63 :
( )7اإلماـ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل ».225 : 7 .
( )8ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب » .رقم الًتمجة .5820 :
( )9تقدـ عند حديث رقم (.)2
( )10اإلماـ عبد الرؤكؼ ادلناكم « فيض القدير ».362 : 4 .
( )11العالمة عالء الدين علي ادلتقي بن حساـ الدين اذلندم « ،كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ »: 2 .
. 65
( )12انظر  :احلافظ رلد الدين أبو السعادات ابن األثَت اجلزرم  « ،النهاية يف غريب احلديث كاألثر » = : 5 .
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»(ٔ).
بو.

خيرا عاتبو في منامو
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
أخرجو الديلمي بإسناده عن كىب بن راشد ،عن ضرار بن عمرك ،عن يزيد الرقاشي ،عنو

ككىب بن راشد الرقي ،قاؿ فيو أبو حامت الرازم :منكر احلديث ،حدث بأحاديث
بواطيل(.)2
كقاؿ العقيلي :منكر احلديث(.)3
كقاؿ ابن عدم :أحاديثو كلها فيها نظر(.)4
جدا ،مًتكؾ(.)5
كقاؿ الدارقطٍت :ضعيف ن
كضرار بن عمرك ،كيزيد الرقاشي؛ تقدـ أهنما تكلم فيهما ،كأف ضرار بن عمرك ضعف
شديدا.
تضعي نفا ن
جدا ،كاهلل أعلم.
فمما تقدـ يتبُت أف إسناد ىذا احلديث ضعيف ن
***

= . 25
( )1احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  312 :رقم . 232
( )2احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 27 : 9 .
( )3أبو جعفر زلمد بن عمرك بن موسى العقيلي  « ،الضعفاء الكبَت » . 322 : 4 .
( )4احلافظ أبو أمحد ابن عدم اجلرجاين « ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ » . 68 : 7 .
( )5اإلماـ أبو احلسن علي بن عمر الدارقطٍت  « ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية » . 206 : 6 .
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خيرا يجعل ُخلُقو
عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول اهلل ﷺ قال « :من يرد اهلل بو ً
حسنًا ».
أخرجو القضاعي يف مسند الشهاب( )1بإسناده عن بقية بن الوليد ،عن سليماف بن أيب
داكد ،عن مكحوؿ ،عنو بو مرسالن.
كبقية بن الوليد ال ىك ىالعي احلمصي اختلف فيو ،كأكثر ما نقم عليو تدليسو ،كال سيما تدليس
التسوية ،كركايتو عن ادلًتككُت كاجملاىيل(.)2
كقد خلص فيو احلافظ ابن حجر إىل أنو « :صدكؽ كثَت التدليس عن الضعفاء »(.)3
كمل يصرح بالسماع يف ىذا اإلسناد.
كسليماف بن أيب داكد مل أقف على من يسمى بذلك غَت احلراين ،كقد ترجم لو ابن أيب حامت،
()4
أيضا(.)5
كنقل عن أبيو أنو قاؿ فيو :ضعيف ن
جدا .كعن أيب زرعة قاؿ :لُت احلديث  .كضعفو غَتمها ن
كحيتمل أف يكوف سليماف بن أيب داكد ىذا ىو ابن أرقم ،فدلسو بقية.
كسليماف ىذا مًتكؾ(.)6
جدا .كاهلل أعلم.
كالذم يتبُت يل أف احلديث ال يثبت ،بل ىو ضعيف ن
كقد جاء حنو منت ىذا احلديث من حديث أيب ىريرة  ،فقد أخرجو الطرباين يف
()7
ادلقربم ،عن أيب ىريرة 
األكسط بإسناده عن مسلمة بن عيلي ،عن ابن عجالف ،عن سعيد ي
خَتا منحو خل نقا حسننا ،كمن أراد بو سوءنا
ن
مرفوعا « :إف ىذه األخالؽ من اهلل؛ فمن أراد اهلل بو ن
منحو سيئنا » .قاؿ الطرباين :مل يرك ىذا احلديث عن زلمد بن عجالف إال مسلمة بن عيلي.
تفرد بو عمراف بن ىاركف.
()1
أيضا ،كاهلل أعلم.
كمسلمة بن علي مًتكؾ ؛ فاإلسناد ضعيف ن
جدا ن
***
( )1أبو عبد اهلل زلمد بن سالمة القضاعي  « ،مسند الشهاب »  ، 225 : 1 .رقم . 347 :
( )2انظر :احلافظ أبو احلجاج ادلزم  « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ » . 198-196/4 .
( )3ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 734 :
( )4احلافظ ابن أيب حامت الرازم « ،اجلرح كالتعديل » . 116-115 : 4 .
( )5احلافظ ابن حجر العسقالين « ،لساف ادليزاف » . 90 : 3 .
( )6احلافظ أبو عبد اهلل الذىيب « ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة » . 311 : 1 .
( )7اإلماـ أبو القاسم الطرباين « ،ادلعجم األكسط » . 275 : 8 .
( )1ابن حجر العسقالين « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 6662 :
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عن بريدة األسلمي  قال :قال لي رسول اهلل ﷺ « :أال أعلمك كلمات ،من
خيرا علمو إياىا ،ثم لم ينسهن أب ًدا؟ اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي،
أراد اهلل بو ً
فقوني ،وإني ذليل
وخذ إلى الخير بناصيتي ،واجعل اإلسالم منتهى رضاي ،اللهم إني ضعيف ِّ
فأعزني ،وإني فقير فأغنني ».
أخرجو الطحاكم يف مشكل اآلثار( ،)1كاللفظ لو ،كالطرباين يف األكسط( ،)2كاحلاكم(،)3
كلهم من طريق العالء بن ادلسيب ،عن أيب داكد األعمى ،عنو بو.
قاؿ الطرباين« :ال يركل ىذا احلديث عن بريدة إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو العالء بن
ادلسيب».
كقاؿ احلاكم« :ىذا حديث صحيح اإلسناد كمل خيرجاه».
كمل يصب يف ىذا؛ كلذا تعقبو احلافظ الذىيب فقاؿ :أبو داكد األعمى مًتكؾ احلديث.
كعامة كالـ أئمة اجلرح كالتعديل على أف أبا داكد األعمى ،كامسو نفيع بن احلارث مًتكؾ،
غاؿ يف الرفض ،بل اهتمو ابن معُت كغَته بالوضع(.)4
جدا ،كقد حكم عليو الشيخ األلباين بالوضع(.)5
فمما تقدـ يتبُت أف احلديث ضعيف ن
كقد كاف أبو داكد األعمى رٔتا ركاه عن أيب الرباء .
أخرجو أبو احلسن بن زرقويو يف حديثو( ،)6كابن عساكر( ،)7كيف إسناده ياسُت بن معاذ
الزيات ،كىو قريب من أيب داكد يف الضعف(.)8
يوما
كشلا يذكر ىنا ما أسنده ابن عبد الرب إىل الربيع بن سليماف صاحب الشافعي قاؿ :أتيت ن
يضا ،فقلت لو :كيف ٕتدؾ؟ فقاؿ يل :ضعي نفا يا ربيع .فقلت :قول اهلل ضعفك.
الشافعي ككاف مر ن

( )1اإلماـ أبو جعفر الطحاكم  « ،شرح مشكل اآلثار » . 167-166 : 1 .
( )2اإلماـ أبو القاسم الطرباين « ،ادلعجم األكسط » . )347-346/6( .
( )3اإلماـ أبو عبد اهلل احلاكم « ،ادلستدرؾ على الصحيحُت ». 527 : 1 .
( )4انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ ». 13-12 : 30 .
( )5الشيخ زلمد ناصر الدين األلباين « ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ». 371 : 7 .
( )6احلديث اخلامس.
( )7احلافظ أبو القاسم ابن عساكر الشافعي « ،تاريخ مدينة دمشق ». 340 : 43 .
( )8انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف» . 239-238 : 6 .
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فقاؿ :إذنا يقتلٍت؛ ألنو إمنا ىو ضعف كقوة ،فإذا قول اهلل الضعف قتل صاحبو(.)1
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد
()2
شرا جعل صنائعو كمعركفو يف غَت
بعبد
اهلل
اد
ر
أ
كإذا
احلفاظ،
أىل
يف
خَتا جعل صنائعو كمعركفو
ن
ن
()3
أىل احلفاظ ».
صنع.
قاؿ فقاؿ حساف بن ثابت :إف الصنيعة ال تكوف صنيعة حىت يصاب هبا طريق ادلي ْ
قاؿ :فقاؿ رسوؿ اهلل ﷺ « :صدقت ».
أخرجو الديلمي( )4بإسناده ،عن خلف بن حيِت ،عن عثماف بن عبد الرمحن ،عن أيب الزبَت ،عنو بو.
كيف إسناده خلف بن حيِت ،قاؿ فيو أبو حامت :مًتكؾ احلديث ،ككاف كذابنا ،ال يشتغل بو،
كال ْتديثو(.)5
كشيخو يف ىذا اإلسناد عثماف بن عبد الرمحن الوقاصي ،ىو على حنو من حالو كما يظهر
من ترمجتو ،فقد كذبو ابن معُت.
جدا.
كقاؿ ابن ادلديٍت :ضعيف ن
كقاؿ البخارم :تركوه.
أيضا :أبو حامت كالنسائي(.)6
كشلن حكم عليو بأنو مًتكؾ احلديث ن
كلذا جعلو احلافظ ابن حجر يف مرتبة « :مًتكؾ »(.)7
موضوعا ،كاهلل أعلم.
جدا ،كقد يكوف
فمما سبق يتبُت أف احلديث ضعيف ن
ن
***
( « )1االنتقاء يف فضل الثالثة األئمة الفقهاء » .ص . 94 :
( )2فيما كقفت عليو من كتاب الغرائب ادللتقطة « صنائعو معركفة »  ،كساؽ السيوطي كما عند ادلناكم يف فيض
القدير ( ، )254/1كادلتقي اذلندم يف كنز العماؿ ( )396/6لفظو ىكذا  « :جعل صنائعو كمعركفو »
بالعطف  ،كىو أكىل .
شرا» ،كلعلو
( )3فيما كقت عليو من كتاب الغرائب ادللتقطة ن
أيضا « عكسو » بدؿ قولو « :كإذا أراد اهلل بعبد ن
من اختصار الناسخ ،كادلثبت من ادلصدرين اآلخرين ادلذكورين يف احلاشية السابقة .
( )4انظر :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس»  .ص  ، 306-305 :رقم
.224
( )5احلافظ ابن أيب حامت الرازم  « ،اجلرح كالتعديل » . 372 : 3 .
( )6انظر :اإلماـ أبو احلجاج ادلزم « ،هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ ». 427-426 : 19 .
( )7ابن حجر العسقالين  « ،تقريب التهذيب »  .رقم الًتمجة . 4493 :
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خيرا صير حوائج الناس
عن أنس  قال :قال رسول اهلل ﷺ « :إذا أراد اهلل بعبد ً
إليو ».
أخرجو الديلمي( )1بإسناده عن حيِت بن شبيب ،عن محيد الطويل ،عنو بو.
كحيِت بن شبيب اليماين ،قاؿ فيو اخلطيب البغدادم :ركل أحاديث باطلة(.)2
كقاؿ احلاكم كغَته :يركم أحاديث موضوعات(.)3
فمما تقدـ يتبُت أف ىذا احلديث هبذا اإلسناد موضوع ،كاهلل أعلم.
***

( )1انظر  :احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس »  .ص  ، 312 :رقم :
. 231
( )2اخلطيب البغدادم  « ،تاريخ بغداد » . 206 : 14 .
( )3احلافظ ابن حجر العسقالين  « ،لساف ادليزاف » . 362 : 6 .
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بعد...

اخلامتة:
احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت ،أما

فبعدما كفق اهلل جل كعال كيسر يف ىذا البحث؛ فقد توصلت إىل نتائج ،أمهها:
 أف إرادة اهلل اخلَت بالعبد قد تكوف بتوفيقو لعمل صاحل ،أك لتعريضو لالبتالء الذم
يكفر بو من خطاياه ،أك ٕتنيبو الفنت كالعقوبات.
 بلغ عدد األحاديث الصحيح كاحلسنة ( )8أحاديث ،كعدد األحاديث الضعيفة
جدا كادلوضوعة ( )9أحاديث.
( )11أحاديث ،كعدد األحاديث الضعيفة ن
 كثرة ما كرد يف ىذا الباب من األحاديث الضعيفة.
 تبُت يل من خالؿ التطبيق العملي صواب قوؿ اإلماـ عبد الرمحن بن مهدم« :
الباب إذا مل ٕتمع طرقو مل يتبُت خطؤه ».
كمن التوصيات اليت يوصي هبا الباحث مجع كدراسة األحاديث اليت كرد فيها الشر بدؿ اخلَت
شرا » أك « ىوانا » أك حنو ذلك.
من األحاديث ،كاليت بدأت بػ « من أراد اهلل بو ن
كيف اخلتاـ؛ أسأؿ اهلل أف يغفر يل زللي كعمدم ،كأف ينفعنا هبذا البحث؛ فنكوف شلن
اختارىم للتوفيق للخَتات ،كآخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت ،كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد
كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
***

- ٖٕٗ -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد ٘ – ٔٛالجزء األول

املصادر واملراجع
ابن األ ثَت ،أبو السعادات " .النهاية يف غريب احلديث كاألثر"ٖ .تقيق :طاىر أمحد الزاكم ،زلمود
زلمد الطناجي( .بَتكت :ادلكتبة العلمية).
األزىرم ،أبو منصور " .هتذيب اللغة"ٖ .تقيق :زلمد على النجار( .الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة).
اإلسفرائيٍت ،يعقوب بن إسحاؽ " .مستخرج أيب عوانة – ادلسند الصحيح ادلخرج على صحيح
مسلم"ٖ .تقيق :رلموعة من الباحثُت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية( .ط ،1عمادة
البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية1435 ،ق).
األصبهاين ،أبو نعيم " .حلية األكلياء كطبقات األصفياء"( .ط ،2بَتكت :دار الكتاب العريب،
1387ق).
األصبهاين ،قواـ السنة " .الًتغيب كالًتىيب"ٖ .تقيق :أدين بن صاحل بن شعباف( .ط ،1القاىرة:
دار احلديث1414 ،ق).
األلباين ،زلمد ناصر الدين " .سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة"( .ط ،1الرياض :مكتبة
ادلعارؼ1415 ،ق).
ابن أنس ،مالك " .ادلوطأ" .تصحيح كترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،2القاىرة :دار احلديث،
1413ق).
البخارم ،زلمد بن إمساعيل " .التاريخ الكبَت"ٖ .تقيق :عبد الرمحن بن حيِت ادلعلمي( .دائرة ادلعارؼ
العثمانية باذلند).
البزار ،أبو بكر " .البحر الزخار  -ادلعركؼ ٔتسند البزار"ٖ .تقيق :زلفوظ الرمحن زين اهلل( .ط،1
مؤسسة علوـ القرآف ،مكتبة العلوـ كاحلكم).
البسيت ،ابن حباف " .الثقات"( .ط ،1اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ العثمانية1393 ،ق).
البغدادم ،اخلطيب " .الفقيو كادلتفقو"( .ط ،2بَتكت :دار الكتب العلمية1400 ،ق).
البغدادم ،اخلطيب " .تاريخ بغداد "( .بَتكت :دار الكتب العلمية).
البغوم ،احلسُت بن مسعود " .شرح السنة"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط( .ط ،2بَتكت :ادلكتب
اإلسالمي1403 ،ق).
البيهقي " .الزىد الكبَت"ٖ .تقيق :عامر أمحد حيدر( .ط ،1لبناف ،بَتكت :دار اجلناف ،مؤسسة
الكتب الثقافية1408 ،ق).
البيهقي ،أبو بكر " .السنن الكربل"( .بَتكت :دار ادلعرفة1413 ،ق).
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البيهقي ،أبو بكر " .القضاء كالقدر" .دراسة صالح الدين بن عباس شكر( .ط ،1الرياض :مكتبة
الرشد1426 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .األمساء كالصفات "ٖ .تقيق :عبد اهلل بن زلمد احلاشدم( .ط ،1جدة :مكتبة
السوادم1413 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .دالئل النبوة"ٖ .تقيق :د .عبد ادلعطي قلعجي( .ط ،1بَتكت :دار الكتب
العلمية1405 ،ق).
البيهقي ،اإلماـ " .شعب اإلدياف"ٖ .تقيق :زلمد السعيد بن بسيوين زغلوؿ( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1410 ،ق).
الًتمذم ،أبو عيسى " .العلل الكبَت" .ترتيب :أبو طالب القاضيٖ ،تقيق :محزة ديب مصطفى.
(ط ،1عماف :مكتية األقصى1406 ،ق).
الًتمذم ،زلمد بن عيسى " .جامع الًتمذم"ٖ .تقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1408 ،ق).
ابن تيمية " .رلموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية" .مجع :عبد الرمحن بن زلمد بن قاسم العصامي
النجدم( .دار التقول).
اجلرجاين ،أبو أمحد بن عدم " .الكامل يف ضعفاء الرجاؿ"ٖ .تقيق :حيِت سلتار غزاكم( .ط،3
بَتكت :دار الفكر1409 ،ق).
ابن اجلوزم ،أبو الفرج " .ادلوضوعات من األحاديث ادلرفوعات"ٖ .تقيق :د .نور الدين بن شكرم
بن علي( .ط ،1أضواء السلف1418 ،ق).
اجلياين ،أبو علي " .تقييد ادلهمل ك٘تييز ادلشكل"ٖ .تقيق :علي عمراف – زلمد عزيز مشس( .ط،1
مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائد1421 ،ق).
ابن محيد ،عبد " .ادلنتخب"ٖ .تقيق :مصطفي بن العدكم شلباية( .ط ،1القاىرة :مطابع البالغ،
مكة ادلكرمة :مكتبة ابن حجر1408 ،ق).
احل ميدم ،عبد اهلل بن الزبَت " .مسند احلميدم"ٖ .تقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط ،1بَتكت:
دار الكتب العلمية1409 ،ق).
ابن حنبل ،أمحد " .الزىد"ٖ .تقيق :د .زلمد جالؿ شرؼ( .لبناف ،بَتكت :دار النهضة العربية).
ابن حنبل ،أمحد " .العلل كمعرفة الرجاؿ" ركاية عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن أبيو( .تركيا :ادلكتبة
اإلسالمية).
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ابن حنبل ،أمحد " .مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .بَتكت :دار صادر) عن الطبعة ادليمنية.
احلنبلي ،ابن رجب " .شرح علل الًتمذم"ٖ .تقيق :د .مهاـ بن عبد الرحيم سعيد( .ط ،1األردف:
مكتبة ادلنار1407 ،ق).
اخلرائطي ،زلمد بن جعفر " .اعتالؿ القلوب"ٖ .تقيق :محدم الدمرداش( .ط ،1مكتبة نزار
مصطفى الباز1420 ،ق).
ابن خزدية ،أبو بكر " .التوحيد كإثبات صفات الرب"ٖ .تقيق :د .عبد العزيز الشهواف( .ط،1
الرياض :دار الرشد1408 ،ق).
ابن خزدية ،زلمد بن إسحاؽ " .صحيح ابن خزدية"ٖ .تقيق :د .مصطفى األعظمي( .ط ،2ادلكتب
اإلسالمي1412 ،ق).
اخلليلي ،أبو يعلى " .اإلرشاد إىل معرفة علماء احلديث"ٖ .تقيق :د .زلمد سعيد بن عمر إدريس.
(ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1409 ،ق).
الدارقطٍت " .سؤاالت الربقاين للدارقطٍت – ركاية الكرجي عنو"ٖ .تقيق :د .عبد الرحيم القشقرم.
(ط1404 ،1ق).
الدارقطٍت" .سؤاالت احلاكم النيسابورم"ٖ .تقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر( .ط،1
الرياض :مكتبة ادلعارؼ1404 ،ق).
الدارقطٍت ،علي بن عمر " .اإللزامات كالتتبع"ٖ .تقيق :مقبل بن ىادم الوادعي( .مصر :مطبعة
ادلدين .توزيع :ط ،2الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي).
الدارقطٍت ،علي بن عمر " .العلل الواردة يف األحاديث النبوية"ٖ .تقيق كٗتريج :زلفوظ الرمحن
السلفي( .الرياض :دار طيبة).
الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن " .سنن الدارمي"ٖ .تقيق كٗتريج :فوزم زمريل ،خالد السبع
العلمي( .ط ،1القاىرة :دار الرياف ،بَتكت :دار الكتاب العريب1407 ،ق).
ابن أيب الدنيا ،أبو بكر " .احللم" مطبوع ضمن الرسائل ابن أيب الدنياٖ .تقيق :زلمد عبد الغفار
أمحد عطا( .ط ،1لبناف ،بَتكت :مؤسسة الكتب الثقافية1413 ،ق).
ابن أيب الدنيا ،أبو بكر " .ادلرض كالكفارات"ٖ .تقيق :عبد الوكيل الندكم( .ط ،1اذلند ،بومبام،
الدار السلفية1411 ،ق).
أبو داؤد" .سؤاالت أيب عبيد اآلجرم" (ج ٖ .)5-4تقيق :عبد العليم البستوم( .ط ،1مكة
ادلكرمة :دار االستقامة ،بَتكت :مؤسسة الرياف1418 ،ق).
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الديلمي ،أبو شجاع شَتكيو .فردكس األخبار ٔتأثور اخلطاب ادلخرج على كتاب الشهاب".
الذىيب ،أبو عبد اهلل " .الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكتب الستة"( .ط ،1بَتكت :دار
الكتب العلمية1403 ،ق).
الذىيب ،أبو عبد اهلل" .سَت أعالـ النبالء"ٖ .تقيق :مجاعة من احملققُت بإشراؼ شعيب األرناؤكط.
(ط ،4بَتكت :مؤسسة الرسالة1406 ،ق).
الذىيب ،أبو عبد اهلل" .ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ"ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم ،فتحية
البجاكم( .دار الفكر العريب).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .اجلرح كالتعديل"( .ط ،1اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ
العثمانية).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .ادلراسيل" .تعليق :أمحد عصاـ الكاتب( .ط ،1بَتكت :دار الكتب
العلمية1403 ،ق).
الرازم ،عبد الرمحن بن زلمد " .علل احلديث"( .بَتكت :دار ادلعرفة1405 ،ق).
ابن راىويو ،إسحاؽ بن إبراىيم " .مسند إسحاؽ بن راىويو"ٖ .تقيق :د .عبد الغفور البلوشي.
(ادلدينة النبوية :مكتبة اإلدياف).
الزبيدم ،زلمد بن زلمد " .إٖتاؼ السادة ادلتقُت بشرح إحياء علوـ الدين"( .بَتكت :مؤسسة
التاريخ الكبَت1414 ،ق).
السجستاين ،أبو داؤد " .سؤاالت أيب عبيد اآلجرم أليب داؤد السجستاين يف اجلرح كالتعديل".
ٖتقيق :زلمد علي قاسم العمرم( .ط ،1ادلدينة النبوية :منشورات اجمللس العلمي باجلامعة
اإلسالمية1403 ،ق).
السجستاين ،سليماف بن األشعث " .سنن أيب داؤد"ٖ .تقيق :عزت عبيد الدعاس( .ط ،1بَتكت:
دار احلديث1388 ،ق).
السخاكم ،زلمد بن عبد الرمحن " .ادلقاصد احلسن يف بياف كثَت من األحاديث ادلشتهرة على
األلسنة"ٖ .تقيق :زلمد عثماف اخلشت( .ط ،3بَتكت :دار الكتاب العريب1417 ،ق).
ابن السرم ،ىناد " .الزىد"ٖ .تقيق :عبد الرمحن الريوائي( .ط ،1الكويت :دار اخللفاء للكتاب
اإلسالمي1406 ،ق).
السعدم ،عبد الرمحن بن ناصر " .هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار يف شرح جوامع األخيار".
(ط ،3الرياض :مكتبة ادلعارؼ1404 ،ق).
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السيوطي ،جالؿ الدين " .الدر ادلنثور يف التفسَت بادلأثور"ٖ .تقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي( .ط ،1القاىرة :مركز ىجر للبحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية1424 ،ق).
السيوطي ،جالؿ الدين" .تدريب الراكم يف شرح تقريب النوكم"ٖ .تقيق :عبد الوىاب بن عبد
اللطيف( .ط ،1ادلكتبة العلمية بادلدينة النبوية1379 ،ق).
السيوطي ،عبد الرمحن" .الآليل ادلصنوعة يف األحاديث ادلوضوعة"( .ط ،2بَتكت :دار ادلعرفة،
1395ق).
الشافعي ،ابن عساكر" .تاريخ مدينة دمشق"ٖ .تقيق :زلب الدين أيب سعيد العمركم( .بَتكت :دار
الفكر1415 ،ق).
الشيباين ،أبو بكر بن أيب عاصم" .السنة"( .ط ،1بَتكت ،دمشق :ادلكتب اإلسالمي1400 ،ق).
الشيباين ،أمحد بن عمرك بن الضحاؾ " .اآلحاد كادلثاين"ٖ .تقيق :د .باسم فيصل اجلوابرة( .ط،1
الرياض :دار الراية1411 ،ق).
ابن الصالح ،أبو عمرك " .صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط"ٖ .تقيق :د .موفق بن عبد
اهلل بن عبد القادر( .دار الغرب اإلسالمي1404 ،ق).
الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن مهاـ " .ادلصنف"ٖ .تقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط ،2بَتكت :طبع
اجمللس العلمي ،ادلكتب اإلسالمي1403 ،ق).
الطرباين ،أبو القاسم " .ادلعجم األكسط"ٖ .تقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،عبد احملسن
احلسيٍت( .ط ،1دار احلرمُت1415 ،ق).
الطرباين ،أبو القاسم" .ادلعجم الكبَت"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .ط ،2ادلوصل :مطبعة الزىراء
احلديثة).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" .مسند الشاميُت"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .بَتكت :مؤسسة الرسالة).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جامع البياف عن تأكيل آم القرآف"( .ط ،3مصر :مطبعة مصطفى البايب
احلليب كأكالده1388 ،ق).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح مشكل اآلثار"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط( .ط ،1بَتكت:
مؤسسة الرسالة1415 ،ق).
الطيالسي ،سليماف بن داؤد " .مسند الطيالسي"( .اذلند :دائرة ادلعارؼ النظامية1321 ،ق).
العراقي ،أبو الفضل " .ادلغٍت عن محل األسفار يف األسفار"ٖ .تقيق :أشرؼ بن عبد ادلقصود.
(ط ،1الرياض :مكتبة دار طربية1415 ،ق).
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العسقالين ،ابن حجر" .إٖتاؼ ادلهرة بالفوائد ادلبتكرة من أطراؼ العشرة"ٖ .تقيق :مجاعة من
احملققُت يف مركز خدمة السنة كالسَتة النبوية باجلامعة اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة( .ط ،1
كزارة الشؤكف اإلسالمية يف ادلملكة العربية السعودية بالتعاكف مع اجلامعة اإلسالمية،
1415ق).
العسقالين ،ابن حجر " .اإلصابة يف ٘تييز الصحابة "( .دار الفكر).
العسقالين ،ابن حجر " .الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس"ٖ .تقيق كدراسة :فيصل بن زلمد
علي( .رسالة ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية1439/1429 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر" .الغرائب ادللتقطة من مسند الفردكس"ٖ .تقيق كدراسة :العريب الدائز( .رسالة
ماجستَت بكلية احلديث باجلامعة اإلسالمية1439/1429 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .الكايف الشايف يف ٗتريج أجاديث الكشاؼ" مطبوع بذيل الكشاؼ.
(بَتكت :دار عامل ادلعرفة).
العسقالين ،ابن حجر" .تبصَت ادلنتبو بتحرير ادلشتبو"ٖ .تقيق :علي زلمد البجاكم( .جدة :دار
األندلس).
العسقالين ،ابن حجر " .تسديد القوس"ٖ .تقيق :فواز زمريل ،زلمد ادلعتصم البغدادم( .ط ،1دار
الكتاب العريب1407 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .تعجيل ادلنفعة بزائد رجاؿ األئمة الربعة"( .بَتكت :دار الكتاب العريب).
العسقالين ،ابن حجر" .تعريف أىل التقديس ٔتراتب ادلوصوفُت بالتدليس"ٖ .تقيق :د .عبد الغفار
البدارم ،األستاذ :زلمد أمحد عبد العزيز( .ط ،1بَتكت :دار الكتب العلمية1405 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر" .تقريب التهذيب"ٖ .تقيق :زلمد عوامة( .ط ،2بَتكت :دار البشائر
افسالمية1408 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر  " .هتذيب التهذيب"( .اذلند :رللس دائرة ادلعارؼ النظامية1327 ،ق.
الناشر :القاىرة :دار الكتاب اإلسالمي).
العسقالين ،ابن حجر" .صحيح البخارم – مع الفتح".
العسقالين ،ابن حجر" .فتح البارم بشرح صحيح البخارم"ٖ .تقيق :زلب الدين اخلطيب ،ترقيم:
زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط ،1الرياض :مكتبة دار ادلنهج1426 ،ق).
العسقالين ،ابن حجر " .لساف ادليزاف"( .اذلند :مطبعة رللس دائرة ادلعارؼ النظامية ،ط ،1دار
الفكر1329 ،ق).
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العالئي ،خليل بن كيكلدم" .جامع التحصيل يف أحكاـ ادلراسيل"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .ط،1
الدار العربية للطباعة1398 ،ق).
الفارسي ،علي بن بلباف" .اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف"ٖ .تقيق :شعيب األرناؤكط.
(ط ،1مؤسسة الرسالة1408 ،ق).
القرشي ،إمساعيل بن كثَت " .تفسَت القرآف العظيم"( .ط ،1بَتكت :دار ادلعرفة1407 ،ق).
القرطيب ،ابن عبد الرب" .التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كادلسانيد"( .ادلغرب :مطبعة فضالة ،توزيع:
ادلدينة ادلنورة :مكتبة األكس).
القرطيب ،ابن عبد الرب" .جامع بياف العلم كفضلو"( .دار الكتب العلمية).
القشَتم ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم"ٖ .تقيق كترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي( .ط،1
القاىرة :دار احلديث1412 ،ق).
القضاعي ،زلمد بن سالمة" .مسند الشهاب"ٖ .تقيق :محدم السلفي( .ط ،1بَتكت :مؤسسة
الرسالة1405 ،ق).
ابن كثَت" .مسند الفاركؽ"ٖ .تقيق :د .عبد ادلعطي قلعجي( .ط ،1مصر :دار الوفاء1411 ،ق).
ابن ماجو ،زلمد بن يزيد" .سنن ابن ماجو"ٖ .تقيق كترقيم :زلمد فؤاد عبد الباقي( .دار إحياء
الكتب العربية).
ابن ماكوال ،األمَت" .اإلكماؿ يف رفع االرتياب عن ادلؤتلف كادلختلف يف األمساء كالكٌت
كاألنساب"ٖ .تقيق :الشيخ عبد الرمحن ادلعلمي( .ط ،2القاىرة :دار الكتاب اإلسالمي،
1993ـ).
ابن ادلبارؾ ،عبد اهلل" .الزىد – الرقاؽ"ٖ .تقيق :أ .د .عامر حسن صربم( .ط ،2شللكة البحرين:
كزارة العدؿ كالشؤكف اإلسالمية1435 ،ق).
ادلزم ،أبو احلجاج" .هتذيب الكماؿ يف أمساء الرجاؿ"ٖ .تقيق :د .بشار عواد معركؼ( .ط،1
مؤسسة الرسالة1413 ،ق).
ادلزم ،مجاؿ الدين أبو احلجاجٖ " .تفة األشراؼ ٔتعرفة األطراؼ"ٖ .تقيق :عبد الصمد شرؼ
الدين( .ط ،2اذلند :الدار القيمة ،بَتكت :ادلكتب افسالمي1403 ،ق).
ابن معُت ،حيِت" .تاريخ الدارمي"ٖ .تقيق :أمحد زلمد نور سيف( .مركز البحث العلمي يف جامعة
ادللك عبد العزيز).
ابن معُت ،حيِت( .ركاية عباس الدكرم عنو) " .التاريخ"ٖ .تقيق :د .أمحد زلمد نور سيف( .ط،1
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مكة الكرمة :منشورات جامعة ادللك عبد العزيز – جامعة أـ القرل حاليا1399 ،ق).
ادلقدسي ،زلمد بن طاىر" .أطراؼ الغرائب كاألفراد من حديث رسوؿ اهلل للدارقطٍت"ٖ .تقيق:
زلمود زلمد نصار – السيد يوسف( .ط ،1بَتكت :دار الكتب العلمية1419 ،ق).
ادلناكم ،عبد الرؤكؼ" .فيض القدير شرح اجلامع الصغَت"( .بَتكت :دار ادلعرفة).
ادلنذرم ،عبد العظيم بن عبد القوم" .الًتغيب كالًتىيب"ٖ .تقيق :زلي الدين مستو ،مسَت العطار،
يوسف بديوم( .ط ،1دار ابن كثَت ،دار الكلم الطيب ،مؤسسة علوـ القرآف1414 ،ق).
ادلوصلي ،أمحد بن علي" .مسند أيب يعلى ادلوصلي"ٖ .تقيق :حسُت سليم أسد( .ط ،1دمشق:
دار ادلأموف للًتاث1404 ،ق).
النسائي ،أبو عبد الرمحن " .السنن الكربل"ٖ .تقيق :حسن عبد ادلنعم شليب( .ط ،1بَتكت:
مؤسسة الرسالة1422 ،ق).
النسائي ،أمحد بن شعيب" .سنن النسائي"( .بَتكت :ادلكتبة العلمية).
النسائي ،اإلماـ" .الضعفاء كادلًتككوف" طبع مع كتاب الضعفاء الصغَت للبخارمٖ .تقيق :زلمود
إبراىيم زايد( .ط ،1بَتكت :دار ادلعرفة1406 ،ق).
ابن نقطة ،أبو بكر" .التقييد دلعرفة ركاة السنن كادلسانيد"ٖ .تقيق :كماؿ يوسف احلوت( .ط،1
بَتكت :دار الكتب العلمية1408 ،ق).
النوكم ،حيِت بن شرؼ" .شرح صحيح مسلم"( .ط ،1ادلطبعة ادلصرية باألزىر1347 ،ق).
النيسابورم ،أبو عبد اهلل" .ادلستدرؾ على الصحيحُت"( .بَتكت :دار ادلعرفة).
النيسابورم ،إسحاؽ بن إبراىيم" .مسائل اإلماـ أمحد بن حنبل"ٖ .تقيق :زىَت الشاكيش( .ط،1
ادلكتب اإلسالمي1400 ،ق).
اذلاجرم ،مبارؾ بن سيف" .التابعوف الثقات ادلتكلم يف مساعهم من الصحابة (من حرؼ األلف إىل
حرؼ الزام)"( .ط ،1الكويت :مكتبة ابن القيم1425 ،ق).
اذلندم ،علي ادلتقي بن حساـ الدين " .كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ"ٖ .تقيق :بكرم
حياين ،صفوة السقا( .بَتكت :مؤسسة الرسالة1409 ،ق).
اذليثمي ،نور الدين" .كشف األستار عن زكائد البزار"ٖ .تقيق :حبيب الرمحن األعظمي( .ط،1
بَتكت :مؤسسة الرسالة1399 ،ق).
اذليثمي ،نور الدين" .رلمع الزكائد كمنبع الفوائد"( .بَتكت :مكتبة ادلعارؼ1406 ،ق).
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ال َوهَه يف صيغ األداء ،وأَثر ذلك يف احلكه على األاحددثح والروا
The Illusion in performance formats ,and its Impact on
the ruling regarding the Hadiths and Their Narrators

إعداد:
د .عبد الرمحن بن عبد اهلل احسني احلدزمي
األستاذ ادلساعد بقسم السنة كعلومها يف كلية الشريعة كأصوؿ الدين ّتامعة ادللك خالد بأهبا

الو َهم في صيغ األداء ،وأَثر ذلك في الحكم على األحاديث والرواة ،د .عبد الرحمن بن عبد اهلل حسين الحازمي
َ

املستخلص
درس الباحث صيغ األداء ،كإمكاف كقوع الوىم فيها ،كإثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة،
كأثر ذلك على تصحيح األحاديث كتعليلها.
أهمية البحث :
ُ) ثبوت السماع من أىم الشركط يف احلكم على األحاديث.
ِ) الوىم يف السماع قد يؤدم إىل تصحيح أحاديث ضعيفة أك معلولة.
ّ) كجوب الكشف عن الوىم يف التصريح بالسماع يف ركايات ادلدلسُت كغَتىم.
أهداف البحث:
ُ) بياف جهود األئمة يف كشف الوىم يف صيغ األداء يف األسانيد ،كذكر أمثلة
تطبيقية توضح ادلنهج الصحيح يف ذلك.
ِ) التنبيو على اخللل الواقع يف ىذا ادلوضوع ادلهم ،سواء يف ركايات ادلدلسُت أك
غَتىم.
ّ) إبراز أثر الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد على تصحيح األحاديث كاحلكم
على الركاة.
نتائج البحث:
ُ) الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة قد يضعف الراكم بسببو إذا كاف
كثَتان أك فاحشان.
ِ) قد يكوف إثبات السماع يف ركاية ادلدلس كعلان شلن جاء بعده كليس تدليسا منو.
ّ) الركاة الذين مل يثبت مساعهم من النيب -صلى اهلل عليو كسلم -كليس ذلم رؤية ال
تثبت صحبتهم حىت كإف تيًرجم ذلم يف كت الصحابة.
كلمات مفتاحية  :الوىم ،احلديث ،الركاة ،صيغ ،األداء ،السماع.
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Abstract
The researcher studied the performance formats and the capability of the
illusion occurring in them, as well as the confirmation hearing on interrupted
chains of narrations and its effects on authenticating the hadiths and weakening
Significance of the Study
1- the availability of hearing is one of the most important condition in
judging the authenticity of a hadith.
2-. The illusion in hearing may lead to the authenticating of weak Hadith.
3- the obligatory of detecting the illusion in the declaration of hearing on
the narrations of the (mudallisseen) the concealers and others.
Objectives of the study:
a) heightening the efforts of the imams in detecting the illusion in the
performance formats of the chains of narrations as well as giving practical
examples that show the correct approach.
b) giving forewarning on defects mentioned in this important issue either
in the narrations of the concealers or others.
C) highlighting the effect of the illusion in asserting hearing in the
narrations regarding the authentication of the Hadiths and ruling on their
narrators.
Results of the Study:
The study came out with the following results:
1.The illusion asserting the hearing of the interrupted chains of narrations
may weaken the narrator for that reason if it is in abundant or outrageous.
2. the confirmation of hearing from the narration of a concealer can be an
illusion from those who came after him, and not from him.
3. The Narrators who have not proven to hear from the Prophet - peace be
upon him – and who had not seen the Prophet their companionship cannot be
approved even if they were introduced in the books of the companions.
Keywords: illusion, Hadiths, Narrators, formats, Performance, hearing.
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الو َهم في صيغ األداء ،وأَثر ذلك في الحكم على األحاديث والرواة ،د .عبد الرحمن بن عبد اهلل حسين الحازمي
َ

املدقدم
بعد-:

احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعُت ،أما

فإف صيغ األداء يف ركاية احلديث من أىم ادلسائل اليت يًتت عليها تصحيح األحاديث
كتعليلها؛ ألهنا تتعلق بشرط االتصاؿ كجودان كعدمان ،كقد يػلكم على احلديث باالتصاؿ بسب
الوىم فيها ،كال سيما عند توفر القرائن الدالة عليو ،كذلك يشمل ركايات ادلدلسُت كغَتىم ،كرمبا
اغًت بعضهم بالتصريح بالسماع فصحح احلديث ،دكف التأكد من ثبوت السماع من عدمو.
كلقد نبو أئمة النقد على ذلك كبينوه ،كحذركا من اخلطأ فيو كاالغًتار بو ،فإف الركوف إىل رلرد
التصريح بالسماع يف كل ركاية دكف التحقق من ثبوتو قصور كالشك؛ ألف احتماؿ الوىم فيو كارد
حىت يف ركايات ادلدلسُت.
كعليو فقد رأيت أف من الواج الكتابة يف ىذا ادلوضوع ادلهم الذم ييبٌت عليو تصحيح
ً
ححت أحاديث ضعيفة معلولة.
أحاديث كتضعيفها ،كرمبا يكصلت أسانيد مقطوعة كرمبا ي
ص ى
الدراسدت السدبدق :
على الرغم من أعلية ادلوضوع فلم أجد من كت ْتثا فيو خاصان ،كمن الدراسات القيمة اليت
كقفت عليها ما يلي:
أكالن :علل التصريح بالسماع يف ركايات الثقات غَت ادلدلسُت ،للدكتور :ياسر الشمايل،
كموضوعو ؼلتلف عن ىذا البحث يف عدة جوان من أعلها:
ُ) أنو جعل ْتثو خاصان بركايات الثقا ت غَت ادلدلسُت ،مع أف أىم ما يتعلق هبذا ادلوضوع
ىو الوىم يف ركايات ادلدلسُت كىو شلا تناكلتو يف ْتثي.
ِ ) أف ادلدلسُت ال يصرحوف بالسماع فيما دلسوه بل يذكركف عبارات حتتمل السماع ،كأما
الوىم يف التصريح بالسماع فغالبا ما يكوف شلن جاء بعدىم كليس تدليسا منهم (ُ).
ّ ) مل يربط بُت اجلان النظرم كالتطبيقي كالسيما فيما يتعلق مبخالفة منهج األئمة يف ىذا
ادلوضوع ادلهم.
كىو مشكور فيما كت فإنو مل يقصد التعرض لألمور اليت ذكرهتا ،بل قصد جوان أخرل،
كقد نص على استبعاد ركايات ادلدلسُت كما ىو ظاىر من عنواف البحث ،كأكد عليو يف ْتثو.
(ُ ) سيأيت توضيح ذلك بأمثلة تطبيقية يف مطل مستقل إف شاء اهلل تعاىل.
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ثانيان :االتصاؿ كاالنقطاع للدكتور إبراىيم الالحم ،كىو كتاب مهم ،كقد أرجع أسباب رد
التصريح بالسماع يف ركايات ادلدلسُت(ُ) إىل أربعة أسباب رلملة ىي :خطأ الراكم نفسو ،كتدليس
التسوية ،كتدليس القطع ،كأكىاـ الركاة ،كْتثي ؼلتلف عنو من حيث اآليت:
ُ -تكلمت يف ْتثي عن منهج األئمة يف التحقق من ثبوت السماع ،كبعض أخطاء
احملققُت يف إثبات التصريح بالسماع ،كبياف قرائن الًتجيح يف كل حديث على حدة ،كىذا ؼلتلف
عما سار عليو الدكتور -حفظو اهلل تعاىل.-
ِ -تناكلت ىذا ادلوضوع بطريقة حديثية ،حيث ذكرت أمثلة من األحاديث ،مع خترغلها،
كبياف قرائن الوىم كالًتجيح بُت الركايات.
ّ -أسباب رد التصريح بالسماع ختتلف عن أسباب الوىم يف التصريح بالسماع؛ فاألكؿ
أعم كالثاين أخص ،كألعلية ىذه القضية أعٍت قرائن يف التصريح بالسماع كأسبابو فقد خصصت لو
ْتثان خاصان ،فهي كثَتة كمهمة.
ْ -ذكر من أسباب رد التصريح بالسماع تدليس القطع كتدليس التسوية ،كىذه من أنواع
التدليس ،كليست من األكىاـ.
كال شك أف كت كدركس فضيلة الدكتور حفظو اهلل كبارؾ يف علمو ،من أنفع ما كت يف
بابو.
أهني البحح:

تتلخص أعلية البحث فيما يلي:
ُ) صيغ األداء تتعلق بشرط االتصاؿ يف األسانيد كىو من أىم الشركط يف احلكم على
األحاديث.
ِ) التثبت من التحديث كالسماع من أىم ما يثبت االتصاؿ أك ينفيو كرمبا حصل فيو الوىم
كاخلطأ ،كقد يًتت عليو تصحيح أحاديث ضعيفة أك معلولة.
ّ) إبراز جهود األئمة يف بياف الوىم يف الركايات ادلنقطعة كاليت غفل عنها بعض الباحثُت.
ْ) تتويج اجلان النظرم بالتطبيقي بذكر أمثلة تطبيقية من كالـ أئمة النقد يف ىذا ادلوضوع
ادلهم.
ٓ) دراسة األكىاـ يف الركايات ادلنقطعة كالسيما يف ركايات ادلدلسُت؛ ألف التصريح بالسماع يف
(ُ) ينظر االتصاؿ كاالنقطاع ص ِٕٔ كما بعدىا.
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ركايات ادلدلسُت قد يكوف كعلا شلن بعدىم كىذا يزيد األمر غموضا كخفاء.
ٔ) اىتماـ أئمة النقد هبذا األمر ادلهم كإعراض كثَت من الباحثُت عنو.
ٕ) تكرر اخلطأ يف احلكم على األحاديث باالتصاؿ بسب عدـ التنبو ذلذا األمر ادلهم.

أهداف البحح:
التأكيد التحقق من ثبوت السماع ،كأف الوىم قد ػلصل يف صيغ األداء كما يف
ُ)
جوان الركاية األخرل.
ذكر أمثلة تطبيقية توضح ادلنهج الصحيح كتظهر منهج أئمة النقد يف ىذا
ِ)
ادلوضوع من خالؿ تطبيقاهتم ،كبياف مكمن اخلطأ يف سلالفة منهجم.
التنبيو على القصور الواقع يف ىذا ادلوضوع ادلهم؛ سواء يف ركايات ادلدلسُت أك
ّ)
غَتىم ،كالتأكيد على عدـ التسرع يف احلكم على األسانيد باالتصاؿ دكف التأكد من ثبوت
السماع.
إبراز جهود األئمة يف الكشف عن الوىم يف إثبات السماع يف األسانيد ادلنقطعة،
ْ)
كالتأكيد على اىتمامهم هبذا ادلوضوع ،كإبراز أثر ذلك على علل احلديث.
إظهار أثر الوىم يف صيغ السماع يف احلكم على األحاديث كالركاة.
ٓ)
أسئل البحح:
ُ -ما جهود األئمة يف إبراز الوىم يف السماع يف األحاديث الضعيفة كادلعلولة؟
ِ -ما مدل تأثَت الوىم يف السماع على تصحيح األحاديث الضعيفة كادلعلولة؟
ّ -ما أثر الوىم يف صيغ السماع يف احلكم على األحاديث كالركاة؟
قسمت ىذا البحث إىل دتهيد ،كثالثة مطال  ،كخادتة.
ىذا ،كقد َّ
(التمهيد) تعريف "الوىم" ك"صيغ األداء".
(المطلب األول) جهود األئمة يف التحقق من السماع يف الركايات ادلنقطعة.
(المطلب الثاني) الوىم يف إثبات السماع يف ركايات ادلدلسُت.
(المطلب الثالث) أثر الوىم يف صيغ األداء يف احلكم على األحاديث كالركاة.
(الخاتمة) كتشتمل على أىم النتائج كالتوصيات.
كإين أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع هبذا البحث كأف يسهم يف إثراء ادلوضوع كأف غلعلو ذخرا يل
كدلن قرأه ككل من انتفع بو من ادلسلمُت.
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التنويد

تعريف "الوهم" و"صيغ األداء".
الو َهم لغة واصطالحاً:
أوالً :تعريف َ
(الوىىم) لغة- :بفتح اذلاء -ىو الغلط ،كىو ما أخطأ فيو ادلرء كجو الصواب مع إرادتو ذلك
ى
ً
ً
ً
اب يف نظره ،كالفعل منو ىكى ىم يػى ٍوىى يم ىكعلان ،ب ىوٍزف ىكج ىل يػى ٍو ىج يل ىك ىجالن.
اخلطأ؛ ألنو الصو ي
الذىن إليو مع إرادة غَته.
(الوٍىم) -بسكوف اذلاء -فهو ما سبق
ي
كأما ى
الوىم بالسكوف فهو
الوىم بالفتح ىو الغلط مع اعتقاد أنو الصواب ،كأما ٍ
كالفرؽ بينهما؛ أف ى
الذىن إليو مع إرادة غَته(ُ).
ما سبق
ي
فكأف األكؿ يقصد بو الغلط بسب اخلطأ يف معرفة الصواب ،ككأف الثاين يقصد بو الغلط
بسب النسياف.
الوهم في اصطالح المحدثين:
َ
الوىم يقصد خطأ الراكم يف ركاية احلديث سندان أك متنان ،قاؿ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -
الوىى يم-بفتح اذلاء -مبعٌت الغلط ىو الشائع الذم يستعملو احملدثوف ،فعند ذكر خطأ
رمحو اهلل " : -ى
الراكم أك :الشيخ ،فيقولوف :يف حديثو ىكىى هم ،أك يف كالمو ىكىى هم ،أم :غلط ،كيف أحاديثو أكىاـ أك لو
أكىاـ أم :أغالط ،كلكن ادلالحظ يف استعماؿ احملدثُت أهنم إذا أخربكا عن غلط الراكم بلفظ
الفعل ،قالوا يف ادلاضي :ىكًى ىم ،كيف ادلضارع :يى ًه يم ،فيجمعوف يف ىذا االستعماؿ بُت البابُت ،كىو ما
تداخل اللغتُت ،فيقولوف يف تضعيف الراكم مثالن( :صدكؽ يى ًه يم)،
يقوؿ فيو الصرفيوف :من باب ي
فيستعملوف فً ٍع ىل (يى ًه يم) يف موضع (يػى ٍوىى يم) ،كما رأيت يف كالمهم إىل اآلف يوىم"(ِ).
(ُ ) أمحد بن زلمد الفيومي" ،ادلصباح ادلنَت يف غري الشرح الكبَت" (طُ ،بَتكت :مكتبة لبنافُٖٕٗ ،ـ)،
ً ً
ً
ت ىإىل الشَّي ًء ك ٍعلنا ًمن ب ً
ت ىك ٍعلنا ىكقى ىع
اب ىك ىع ىد ىسبى ىق الٍ ىقلٍ ي إلىٍيو ىم ىع ىإر ىادة ىغ ًٍَته ،ىكىكىعلٍ ي
"كىعلٍ ي
ٍ ى ٍى
ِٕٓ ،حيث قاؿ  :ى
احلًس ً
ىم ظىنىػٍن ي ً ً
ط
ًيف ىخلى ًدم ىك ٍ
ط يػى ٍغلى ي
اب يػى ٍوىى يم ىكىعلنا ًمثٍ يل ىغلً ى
وـ ىكتىػ ىوَّعلٍ ي
اجلى ٍم يع أ ٍىكىى هاـ ،ىك ىش ٍيءه ىم ٍويى ه
تأٍ
ت ،ىكىكى ىم يف ٍ ى
ىغلىطنا ىكٍزنا ىكىم ٍع نٌت".
إىل الشَّيء ،بال ىفٍتح ،يى ًه يم ىك ٍعلان ،إ ىذا ىذ ىى
كقاؿ ابن األثَت يف النهاية يف غري احلديث كاألثر (ٓ )ِّّ /ى
"ككىى ىم ى
ًً
ط ".
ككًى ىم يػى ٍوىى يم ىكىعلان ،بالتَّحريك ،إًذىا ىغلً ى
ىك ٍعليو إلىٍيو .ى
(ِ) زلمد عبد احلي اللكنوم " ،الرفع كالتكميل يف اجلرح كالتعديل" .حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة( ،طٕ،
حل  :مكت ادلطبوعات اإلسالمية ََِْ ،ـ) ُٓٓ.
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كعرؼ الدكتور عبدالكرمي الوريكات الوىم بأنو "خلل يف ضبط الراكم لألخبار"
ثانياً :تعريف "صيغ األداء" لغة واصطالحاً:
"صيغ األداء" لغة:
الصياغة يف األصل :هتيئة شيء على مثاؿ مستقيم ،كمنها كضع الكالـ كترتيبو يقاؿ :صاغ
شعرا ،كصاغ كالما :أم كضعو كرتبو(ِ).
كاألداء :أصلو أدل :كىو إيصاؿ الشيء إىل الشيء أك كصولو إليو من تلقاء نفسو(ّ).
وأما "صيغ األداء" اصطالحاً:
فهي األلفاظ اليت تشَت إىل كيفية حتمل الراكم احلديث شلن فوقىو؛ كىي :ىً
ت ىك ىح َّدثىًٍت،
"مس ٍع ي
ٍ
ً
ً
يل ،يُثَّ
ئ ىعلىٍي ًو ىكأىنىا أ ٍىمسى يع ،يُثَّ أىنٍػبىأًىين ،يُثَّ نى ىاكلىًٍت ،يُثَّ ىشافىػ ىهٍت ،يُثَّ ىكتى ى إ ىَّ
ت ىعلىٍي ًو ،يُثَّ قي ًر ى
يُثَّ أ ٍ
ىخبىػىرًين ،ىكقىػىرأٍ ي
ماع كا ًإلجازةً ،كلً ً
ماع أىيضان ،كىذا مثل :قاؿ كذىكر
الس ً
للس ً
ىع ٍن ،ىكىٍضل ىوىىاً ،من ِّ
عدـ َّ
الصيىغ احملتى ًملى ًة َّ
(ْ).
كرىكل"
ى
املطلب األول :جوود األئن يف بيدن األوهدو يف التصرثح بدلسندع
إف التحقق من السماع يف األسانيد من األمور اليت أكالىا أئمة النقد عناية فائقة ،كذلك يدؿ
على أعلية ىذا ادلوضوع كأف أثر الوىم يف إثبات التصريح بالسماع يشمل ركايات ادلدلسُت،
كغَتىم.
كاعتمدكا يف ذلك على القرائن الدالة على الوىم ،فلم يكونوا يردكف السماع الوارد يف
األسانيد إال إذا دلت القرائن على انتفائو؛ ألف األصل أف صيغ األداء صحيحة مامل تدؿ القرائن
على الوىم فيها.
كمن أبرز األئمة الذين اعتنوا هبذا األمر شعبة بن احلجاج ،كػلِت القطاف ،كعبد الرمحن بن
مهدم ،كعلي بن ادلديٍت ،كأبو مسهر ،كأمحد بن حنبل ،كػلِت بن معُت ،كالبخارم ،كأبو داكد
(ُ ) عبد الكرمي الوريكات " ،الوىم يف ركايات سلتلفي األمصار "( .ط ُ  ،الرياض :مكتبة أضواء
السلف  َََِ ،ـ )ِٗ .
(ِ ) ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالـ زلمد ىاركف( .ط بدكف .دار
ُٗٗٗـ)ّ ،)ُِّ /كالنهاية يف غري احلديث كاألثر (ّ)ُٔ /
(ّ ) ابن فارس" .معجم مقاييس اللغة" ُ .ْٕ :
(ْ ) أمحد بن علي العسقالين "نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر" حتقيق :عبد اهلل بن
ضيف اهلل الرحيلي( .طُ ،الرياض :مطبعة سفَتُِِْ،ق).ُٓٔ ،
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السجستاين ،كأبو حامت الرازم ،كأبو زرعة ،كالدارقطٍت ،كغَتىم.
كقد بُت ذلك احلافظ ابن رج كأكد عليو يف شرح علل الًتمذم فقاؿ" :ينبغي التفطن ذلذه
األمور كال يغ ًت مبجرد ذكر السماع كالتحديث يف األسانيد ،ككالـ أمحد ،كأيب زرعة ،كأيب حامت ،يف
ىذا ادلعٌت كثَت جدان ،ككلو يدكر على أف رلرد ثبوت الركاية ال يكفي يف ثبوت السماع ،كأف السماع
ال يثبت بدكف التصريح بو ،كأف ركاية من ركل عمن عاصره تارة بواسطة ،كتارة بغَت كاسطة ،يدؿ
على أنو مل يسمع منو ،إال أف يثبت لو السماع منو من كجو"(ُ).
كقاؿ أيضان " :كاف أمحد يستنكر دخوؿ التحديث يف كثَت من األسانيد ،كيقوؿ :ىو خطأ؛
يعٍت ذكر السماع"(ِ).
كىناؾ تطبيقات كثَتة تدؿ على اىتمامهم هبذا األمر ادلهم ،منها قوؿ عمرك بن علي
الفالس :ذكرت ليحِت (القطاف) حديث موسى بن عبيدة ،عن عمر بن احلكم قاؿ :مسعت سعدا
ػلدث عن النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ :صالة يف مسجدم ىذا ،فأنكر أف يكوف عمر بن
احلكم مسع من سعد(ّ) قاؿ ابن أيب حامت ":كمل يرض ػلِت موسى بن عبيدة"(ْ).
كعند ما ذكر علي بن ادلديٍت زلاكرتو ألحد شيوخو قاؿ" :كاف ػلدثٍت عن الشيخ فيقوؿ:
قاؿ :حدثٍت ،قاؿ :أخربين فأفرح بو ،فيقوؿ :تفرح هبذا! مل يكن شلن يعتمد عليو يف ىذا " (ٓ).
كذكر احلافظ ابن رج عدة أمثلة على ذلك يف شرح علل الًتمذم؛ منها أف اإلماـ أمحد
نفى ثبوت السماع فيما ركاه ىدبة ،عن محاد ،عن قتادة ،قاؿ :حدثنا خالد اجلهٍت ،قاؿ أمحد :ىو
خطأ ،خالد قدمي ،ما رأل قتادة خالدان ،كأنكر قوؿ عراؾ بن مالك :مسعت عائشة ،كقاؿ :ىذا
خطأ ،كقاؿ :عراؾ من أين مسع من عائشة ،إظلا يركم عن عركة عن عائشة "(ٔ).
(ُ ) عبد الرمحن بن أمحد بن ابن رج " ،شرح علل الًتمذم" .حتقيق :د .علاـ عبد الرحيم سعيد( .طُ ،األردف
الزرقاءُٖٕٗ :ـ) ٓٗٓ -ْٓٗ :ِ .باختصار يسَت.
(ِ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ّٓٗ : ِ .
(ّ ) الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت "اجلرح كالتعديل"( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِٗٓ ،ـ) ُ :
ِْٓ
(ْ ) ادلصدر السابق.ِْٓ :ُ ،
(ٓ) يعقوب بن سفياف الفسوم" ،ادلعرفة كالتاريخ" حتقيق :أكرـ ضياء العمرم( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُٖٗ ،ـ)
ِ  ّٓ :كمل يذكر اسم شيخو ،كلكن السياؽ يدؿ على أنو عبدالرمحن بن مهدم؛ ألنو ذكره بعد ذلك.
(ٔ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
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كدلا حدث ابن مهدم ْتديث عن ىشيم ،أخربنا منصور بن زاذاف :قاؿ أمحد :كمل يسمعو
ىشيم من منصور (ُ).
كتردد يف مساع قتادة من ػلِت بن يعمر فقاؿ" :ال أدرم مسع منو أـ ال؟ قد ركل عنو ،كقد
ركل عن رجل عنو" (ِ) ،علما بأنو قد جاء التصريح من قتادة بالسماع من ػلِت يف حديث عند
البيهقي(ّ).
كقاؿ أيضان :قتادة مل يسمع من سليماف بن يسار ،بينهما أبو اخلليل ،كمل يسمع من رلاىد،
بينهما أبو اخلليل(ْ) ،كقاؿ يف مساع الزىرم من عبدالرمحن بن أزىر :قد رآه -يعٍت كمل يسمع منو-
قد أدخل بينو كبينو طلحة بن عبد اهلل بن عوؼ(ٓ).
كمل يصحح ما جاء عن الزىرم :مسعت عبد الرمحن بن أزىر(ٔ).
(ُ ) ادلصدر السابق.ْٓٗ : ِ .
(ِ ) زلمد عبد الرمحن الرازم" ،ادلراسيل" .حتقيق :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين( .طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُّٕٗىػ) َُٕ رقم ِٓٔ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ّ) أمحد بن احلسُت البيهقي" ،السنن الكربل" ،حتقيق :زلمد عبد القادر عطا( ،طُ ،اذلند :رللس دائرة
ادلعارؼ النظاميةُْٗٗ ،ـ) ِ  ّْٖ :ح َِّٖ ،حيث ركاه من طريق عفاف ثنا علاـ ،ثنا قتادة ،حدثٍت ػلِت
بن يعمر ،عن سليماف بن صرد ،عن أيب بن كع قاؿ  :قرأت آية ،كقرأ بن مسعود قراءة خالفها ،فأتينا النيب -
صلى اهلل عليو ك سلم -فقلت :أمل تقرئٍت آية كذا ككذا؟ قاؿ :بلى ،قاؿ :ابن مسعود :أمل تقرئنيها كذا ككذا ؟
قاؿ :بلى ،قاؿ :كالكما زلسن رلمل ...احلديث ،قاؿ البيهقي :كركاه معمر عن قتادة فأرسلو.
(ْ ) الرازم" ،ادلراسيل" ُُٕ .رقم ِٕٔ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ٓ ) الرازم" ،ادلراسيل" َُٗ .رقم ََٕ ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ٔ ) الرازم" ،ادلراسيل" َُٗ .رقم ََٕ؛ كابن رج " ،شرح علل الًتمذم" .ٓٗٓ : ِ .كالظاىر أف يف شرح
علل الًتمذم لبساى يف العبارة أدل إىل لبس يف ادلعٌت؛ فإف العبارة فيو جاءت ىكذا( :كمل يصحح قوؿ معمر
كأسامة عن الزىرم :مسعت عبد الرمحن بن أزىر) ،فأكعلت أف معمراى كأسامة ركيا لفظ السماع عن الزىرم،
كىذا تصحيف يف ادلعٌت؛ فإف اإلماـ أمحد يقصد أف الذم كىم ىو أسامة فقط؛ ألف العبارة يف ادلراسيل
جاءت ىكذا( :إظلا يقوؿ الزىرم :كاف عبد الرمحن بن أزىر ػلدث كذا يقوؿ معمر ،كأسامة :مسعت عبد
الرمحن بن أزىر) ،أم أف أسامة يقوؿ( :قاؿ الزىرم :مسعت عبد الرمحن) ،فمعمر مل يرك لفظ السماع بل
الذم ركاه ىو أسامة ،كقد نبو على ذلك الدكتور بشَت علي يف كتابو "منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ
األحاديث" فقاؿ " :كأظن أف العبارة الصحيحة كالتايل" :إظلا يقوؿ الزىرم كاف عبد الرمحن بن أزىر ػلدث =
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كمن األئمة الذين اعتنوا بال تثبت يف صيغ السماع اإلماـ أبو حامت؛ فقد ذكر أف بقية بن
الوليد كاف يركم عن شيوخ ما مل يسمعو ،فيظن أصحابو أنو مسعو ،فَتككف عنو تلك األحاديث
كيصرحوف بسماعو ذلا من شيوخو ،كال يضبطوف ذلك(ُ).
كاألمثلة على ذلك كثَتة ،ككلها تؤكد اعتناء األئمة هبذا األمر ادلهم ،كأنو ال يقبل التصريح
بالسماع مطلقا بل البد من اعتبار القرائن يف ثبوت ذلك أك انتفائو.
()2

املطلب الجدىي :الوهه يف إثبدت السندع يف رواثدت املدلسني
إف من أىم ما يتعلق بالوىم يف صيغ األداء ىو الوىم يف إثبات السماع يف ركايات ادلدلسُت؛
ألف الباحث قد يغفل الباحث عن التحقق من السماع يف اإلسناد إذا رآه بصيغة التحديث أك
اإلخبار؛ كذلك أف الراكم ادلدلس عندما يدلس ال يصرح بالسماع ،كإظلا يذكر عبارات حتتمل
السماع ،فكثَتان ما يكوف الوىم يف إثبات السماع شلن جاء بعده كليس تدليسا منو؛ كىذا يزيد األمر
غموضا كخفاء ،كفيما يأيت سأكر بعض األمثلة الدالة على ذلك(ّ).
المثال األول :ركل اإلماـ أمحد يف مسنده من طريق ابن إسحاؽ ،حدثٍت عبد اهلل بن أيب
صليح ،عن رلاىد بن جرب ،عن ابن عباس " :أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قد كاف
أىدل مجل أيب جهل الذم كاف استل يوـ بدر يف رأسو برة من فضة ،عاـ احلديبية يف ىديو

= كذا يقوؿ معمر ،كأسامة :مسعت عبد الرمحن بن أزىر ،كمل يصنع عندم شيئان ،ما أيراه حفظ"؛ ألف معمران
يركم عن الزىرم :كاف عبدالرمحن ابن أزىر ػلدث ،بينما الذم يقوؿ عن الزىرم :أخربنا عبد الرمحن بن
أزىر ىو أسامة بن زيد كحده ،كىو الذم عناه اإلماـ أمحد بقولو :ما أيراه حفظ ،كالشاىد أنو نفى كجود
ركاية صحيحة تصرح بسماع الزىرم من عبد الرمحن بن أزىر ،كجاءت ركاية تفيد أنو ػلدث عنو بواسطة
فدؿ على عدـ مساعو منو" ينظر :بشَت علي" .منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ األحاديث"(طُ ،كقف
السالـََِٓ ،ـ).ُّٔ : ِ .
(ُ ) ابن رج " ،شرح علل الًتمذم".ْٓٗ : ِ .
(ِ ) االنقطاع يف ركايات ادلدلسُت أشد ،كقد ثبت الوىم يف التصريح بالسماع يف ركاياهتم مع
التحرم فيها ففي ركايات غَتىم من باب أكىل.
(ّ ) يف التخريج بدأت بالذين صرحوا بالسماع أكال ُث أتبعهم بالذين مل يصرح وا بو ،كذلك دل راعاة
طبيعة البحث .
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كقاؿ يف موضع آخر ":ليغيظ بذلك ادلشركُت "(ُ).
أوالً :تخريج الحديث:
(ِ)
أخرجو مصرحان بالسماع أمحد يف مسنده من طريق إبراىيم بن سعد عن ابن إسحاؽ  ،كابن خزؽلة
من طريق سلمة بن الفضل(ّ)،كاحلاكم من طريق عبد األعلى(ْ) ،كالبيهقي من طريق يونس بن
بكَت(ٓ) كلهم عن ابن إسحاؽ كفيو التصريح بالسماع.
كل من ابن ىشاـ يف السَتة(ٔ) ،كزلمد بن
كراكه غَت مصرح بالسماع عن ابن إسحاؽ
ه
مسلمة عند الطحاكم(ٕ) ،كالطرباين(ٖ) ،كالبيهقي(ٗ) ،كإبراىيم بن سعد عند الطرباين(َُ) ،كالضياء
ادلقدسي(ُُ) ،كيزيد بن زريع كعبد األعلى عند البيهقي(ُ) ،كعباد بن العواـ عند الطحاكم(ِ).
(ُ ) أمحد بن زلمد الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .طُ ،حتقيق :شعي األرنؤكط ،كعادؿ مرشد،
كآخركف :مؤسسة الرسالة ََُِ ـ) ْ  ُّٗ :ح ِِّٔ.
(ِ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ْ  ُّٗ :ح ِِّٔ.
(ّ ) زلمد بن إسحاؽ بن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" .حتقيق :د .زلمد مصطفى األعظمي ( .طُ ،بَتكت:
ادلكت اإلسالميَُٕٗ ،ـ) ِٖٕ : ْ ،ح ِٖٖٗ.
(ْ ) زلمد بن عبداهلل احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" .حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا( ،طُ ،بَتكت،
دار الكت العلميةَُٗٗ ،ـ) ّٔٗ : ُ ،حُُٕٓ.
(ٓ )البيهقي " ،السنن الكربل" ُٖٓ : ٓ .ح ْٕٔٗ.
(ٔ ) عبد ادللك بن ىشاـ ادلعافرم" ،السَتة النبوية" .حتقيق :مصطفى السقا( .طِ،مصر :مكتبة كمطبعة
مصطفى البايب احلليب كأكالدهُٗٓٓ ،ـ).َِّ : ِ ،
(ٕ ) أمحد بن زلمد الطحاكم " ،شرح مشكل اآلثار " .حتقيق :شعي األرنؤكط  ( .ط ُ  ،مؤسسة
الرسالة  ُٖٕٗ ،ـ ) ِٕ : ْ ،ح َُْْ .
(ٖ ) الطرباين ،سليماف بن أمحد" ،ادلعجم الكبَت" .حتقيق :محدم عبداجمليد السلفي( .طِ ،القاىرة = :مكتبة ابن
تيميةُّٖٗ ،ـ) ُُ  ِٗ :ح ُُُْٖ.
(ٗ ) أمحد بن احلسُت البيهقي" ،دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاح الشريعة" .حتقيق :عبد ادلعطي قلعجي.
(طُ ،دار الكت العلميةُٖٖٗ ،ـ) ْ .ُِٓ :
(َُ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُٗ : ُُ .ح ُُُْٕ.
(ُُ ) زلمد بن عبد الواحد ادلقدسي" ،األحاديث ادلختارة" .حتقيق :د .عبدادللك بن عبد اهلل بن دىيش( .ط
ّ ،بَتكت :دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع َََِ ،ـ) ُٕ :ُّ ،ح َُُ
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ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن إسحاؽ مدلس كقد صرح بالتحديث ىنا فأمنت شبهة
تدليسو -فيما يظهر.-
(ّ)
كبناء على ذلك صححو احلاكم على شرط مسلم  ،كاألعظمي يف حتقيقو لصحيح ابن
خزؽلة(ْ) ،كنص صاح كتاب مركيات غزكة احلديبية على موافقة احلاكم على تصحيحو(ٓ).
كىذا خطأ؛ ألف الصحيح أف زلمد بن إسحاؽ مل يصرح بالسماع كما سيأيت.
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كالتصريح بالسماع يف ىذا احلديث كىم للقرائن التالية:
القرينة األولى :أف ابن إسحاؽ مدلس ،كقد ركاه يف موضع آخر بزيادة راكم ،كلذلك نفى
ابن ادلديٍت مساع ابن إسحاؽ ذلذا احلديث ،حيث ركاه من طريق آخر عن ابن إسحاؽ بزيادة رجل
كأعلو ،فعندما ذكر احلديث من ركاية ابن إسحاؽ ،عن ابن أيب صليح ،عن رلاىد ،عن عبد الرمحن
بن أيب ليلى ،عن علي" :أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  -أىدل مائة بدنة فيها مجل أليب
"فكنت أرل أف ىذا من صحيح حديث ابن إسحاؽ ،فإذا ىو قد دلَّسو،
جهل" ،قاؿ عقبو:
ي
حدثنا يعقوب بن إبراىيم بن سعد ،عن أبيو ،عن زلمد بن إسحاؽ ،قاؿ :حدثٍت من ال أهتم ،عن
ابن أيب صليح ،عن رلاىد ،عن ابن عباس ،فإذا احلديث مضطرب"(ٔ).
فابن ادلديٍت أعلو بزيادة رجل يف إسناد آخر.
(ٕ)
القرينة الثانية :أف ىذا احلديث يف السَتة بالعنعنة كمل يصرح بالسماع .
(=ُ ) البيهقي " ،السنن الكربل" ّٕٓ : ٓ .ح َُُٓٓ.
(ِ ) الطحاكم" ،شرح مشكل اآلثار" ِٔ : ْ .ح َُّْ.
(ّ ) احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" ّٔٗ : ُ .ح ُُٕٓ.
(ْ ) ابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِّٔ : ِ .ح ِٕٖٗ.
(ٓ ) حافظ بن زلمد احلكمي" ،مركيات غزكة احلديبية مجع كختريج كدراسة"( .ط بدكف ،ادلدينة ادلنورة :مطابع
اجلامعة اإلسالمية َُْٔىػ).ِّّ ،
(ٔ ) زلمد بن عبد اهلل احلاكم" ،معرفة علوـ احلديث" ،حتقيق :السيد معظم حسُت (طِ ،بَتكت :دار الكت
العلميةُٕٕٗ ،ـ) َُٕ.
(ٕ ) ادلعافرم" ،السَتة النبوية" ِ .َِّ :
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القرينة الثالثة :أكثر األسانيد عن ابن إسحاؽ جاءت بغَت التصريح بالسماع ،كما يف ركاية
ابن ىشاـ ،كزلمد بن مسلمة ،كإبراىيم بن سعد عند الطرباين ،كيزيد بن زريع ،كعبد األعلى ،كعباد
بن العواـ(ُ).
القرينة الرابعة :بعض الركايات اليت جاء فيها التصريح بالسماع مل يتفق عليها بُت الركاة،
حيث جاءت يف مواضع أخرل بغَت التصريح بالسماع مثل ركاية عبد األعلى فقد جاءت عند
احلاكم مصرحة بالسماع(ِ) ،كعند ابن خزؽلة كالبيهقي بالعنعنة(ّ) ،كمثل ركاية إبراىيم بن سعد
جاءت مصرحة بن السماع عند أمحد(ْ) ،كعند الطرباين جاءت بالعنعنة(ٓ).
المثال الثاني:
ركل عبد اهلل بن ادلبارؾ ،عن ابن جريج ،قاؿ :أخربين أبو الزبَت ،عن جابر ،أف رسوؿ اهلل -
صلى اهلل عليو كسلم " :-درأ عن ادلنته كادلختلس ،كاخلائن القطع"(ٔ).
أوالً :تخريج الحديث:
(ٕ)
أخرجو مصرحان بالسماع عبد اهلل بن ادلبارؾ بلفظ (أخربين)  ،كمن طريقو النسائي يف السنن
الكربل بلفظ (أخربين)(ٖ)  ،أخرجو الدارمي من طريق أيب عاصم عن ابن جريج قاؿ :أخربنا أبو
الزبَت(ٗ).
(ُ ) تقدـ ختريج تلك الركايات عند ختريج احلديث.
(ِ ) احلاكم" ،ادلستدرؾ على الصحيحُت" ّٔٗ : ُ .ح ُُٕٓ.
(ّ ) ابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِّٔ : ِ .ح ِٕٖٗ؛ كالبيهقي " ،السنن الكربل" ّٕٓ :ٓ .ح
َُُٓٓ.
(ْ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُّٗ : ْ .ح ِِّٔ.
(ٓ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُٗ : ُُ .ح ُُُْٕ.
(ٔ )عبد اهلل بن ادلبارؾ احلنظلي " ،مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ" .حتقيق  :صبحي البدرم السامرائي ( ،طُ،
الرياض  :مكتبة ادلعارؼ َُْٕ ،ىػ) ٖٕ ،ح ُْٖ ،كفيو :عن ابن =جريج ،أخربين أبو الزبَت.
(ٕ) احلنظلي " ،مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ".ٖٕ ،
(ٖ) أمحد بن شعي النسائي" ،السنن الكربل" .حتقيق :د .حسن عبد ادلنعم شليب( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالة،
ُُٗٗـ) ّٗ : ٕ ،ح ِْْٕ .
(ٗ ) عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي " ،سن ن الدارمي " .حتقيق :فواز أمحد زمريل ( .ط ُ  ،بَتكت :دار
الكتاب العريب َُْٕ ،ىػ) ِِٗ : ِ ،ح َُِّ من طريق ابن جريج قاؿ :أنا أبو الزبَت =
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كأخرجو عبد الرزاؽ يف ادلصنف عن ابن جريج ،قاؿ( :قاؿ يل أبو الزبَت) بنحوه(ُ).
كأخرجو اخلطي من طريق مكي بن إبراىيم عن ابن جريج ،قاؿ :أخربين أبو الزبَت ،عن
جابر(ِ) ،كقاؿ اخلطي  ":ال أعلم ركل ىذا احلديث عن ابن جريج رلودان ىكذا غَت مكي بن
إبراىيم ،إف كاف أمحد بن احلباب حفظو عنو؛ فإف الثورم كعيسى بن يونس كغَتعلا رككه عن ابن
جريج عن أيب الزبَت كمل يذكركا فيو اخلرب ،ككاف أىل العلم يقولوف :مل يسمع ابن جريج ىذا احلديث
من أيب الزبَت ،كإظلا مسعو من ياسُت الزيات عنو فدلسو يف ركايتو عن أيب الزبَت ،كاهلل أعلم "(ّ).
كراكه اجلماعة بغَت التصريح بالسماع كىم سفياف الثورم كما ذكر اخلطي (ْ) ،كزلمد بن
بكر عند أمحد(ٓ) كأيب داكد(ٔ) ،كعيسى بن يونس عند الًتمذم(ٕ)كالبيهقي(ٖ) ،كأبو عاصم عند ابن
ماجو(ٗ) ،كابن كى عند الطحاكم(َُ) ،كالدارقطٍت(ُ) ،كعبدالرزاؽ عند ابن حباف(ِ)،كالفضل بن
= قاؿ جابر :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم " : -ليس على ادلنته  ،كال على ادلختلس ،
كال على اخلائن  ،قطع" .
(ُ ) عبد الرزاؽ بن علاـ الصنعاين " ،ادلصنف" .حتقيق :حبي الرمحن األعظمي (ط ِ  ،اذلند:
اجمللس العلمي َُّْ ،ق) َِٔ : َُ ،ح ُْْٖٖ .
(ِ ) أمحد بن علي اخلطي  " ،تاريخ بغداد "  .حتقيق بشار  :ع واد معركؼ ( .ط ُ  ،بَتكت :دار
الغرب اإلسالمي ََِِ ،ـ ). ٕٔ : ِ ،
(ّ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٕٔ : ِ ،
(ْ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٕٔ : ِ ،
(ٓ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل".َّّ : ِّ .
الس ًجستاين" ،سنن أيب داكد" .حتقيق :شعي األرنؤكط كزل َّمد ً
كامل( ،طُ ،دمشق :
ى
ى
(ٔ ) سليماف بن األشعث ِّ ٍ
دار الرسالة العادليةََِٗ ،ـ) ْْْ : ٔ ،ح ُّْٗ.
(ٕ ) زلمد بن عيسى الًتمذم " ،س نن الًتمذم" .حتقيق  :إب راىيم عطوة عوض( ،طِ ،مصر  :مطبعة
مصطفى البايب احلليب ُٕٗٓ ،ـ) ِٓ : ْ ،ح ُْْٖ.
(ٖ )البيهقي " ،السنن الكربل" ِٕٗ : ٖ .ح َُٕٕٔ.
(ٗ )زلمد بن يزيد القزكيٍت" ،سنن ابن ماجة" .حتقيق شعي األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،دمشق :دار الرسالة
العادلية ََِٗمػ) ُٖٔ : ِ ،ح ُِٗٓ.
(َُ )أمحد بن زلمد الطحاكم" ،شرح معاين اآلثار" .حتقيق :زلمد زىرم النجار كزلمد سيد جاد احلق( ،طُ
ادلدينة :عامل الكت  ُْٗٗ ،ـ).ُُٕ : ّ ،
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موسى ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة ابن سعيد البصرم كما ذكر النسائي يف السنن
الكربل(ّ) كلهم عن أيب الزبَت عن جابر مرفوعان ليس فيو تصريح بالسماع.
كأما ما جاء يف ركاية ابن كى عند الطحاكم كالدارقطٍت؛ مسعت أبا الزبَت ػلدث عن
جابر ،فهذه الصيغة ال تدؿ على التصريح بالسماع ،ألف قولو( :ػلدث عن جابر) ال تدؿ على
إثبات السماع ،كقد نص على نفي السماع النسائي فقاؿ" :ما عمل شيئا ،ابن جريج مل يسمعو من
(ْ).
أيب الزبَت عندنا"
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
إف الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن جريج مدلس كقد صرح بالتحديث ىنا فأمنت
شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كابن جريج ثقة إماـ كلكن تدليسو من شر أنواع التدليس ألنو ال يدلس إال عن رلركح،
قاؿ الدارقطٍت" :شر التدليس تدليس ابن جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس إال فيما مسعو من
رلركح"(ٓ).
كقد ذكره احلافظ ابن حجر يف الطبقة الثالثة من طبقات ادلدلسُت كىم" :من أكثر من
التدليس فلم ػلتج األئمة من أحاديثهم إال مبا صرحوا فيو بالسماع"(ٔ).
كشلن كصفو بالتدليس أيضا النسائي كغَته.
كقد ذى مجاعة من الفضالء ادلعاصرين إىل صحة إسناد ىذا احلديث فقاؿ زلققو ادلسند
طبعة مؤسسة الرسالة  " :إسناده على شرط مسلم ،رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت غَت أيب الزبَت،
(=ُ )علي بن عمر الدارقطٍت" ،سنن الدارقطٍت" .حتقيق :شعي
الرسالة ََِْ ،ـ) َِٓ : ْ ،ح ُُّْ
(ِ ) زلمد بن حباف البيسيت" ،صحيح ابن حباف بًتتي ابن بلباف" .حتقيق :شعي األرنؤكط( ،طِ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالة – بَتكت ُّٗٗـ) َّٗ /َُ ،ح ْْٔٓ.
(ّ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ :ٕ ،ح ِْْٕ ؛ كأمحد بن شعي النسائي" ،السنن الصغرل" ،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة(،طِ ،حل  ،مكت ادلطبوعات اإلسالمية ُٖٔٗـ) ٖ  ٖٗ :ح ْْٕٗ.
(ْ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ : ٕ ،ح ُِْٕ.
(ٓ ) أمحد بن علي العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس" .حتقيق  :د .عاصم
بن عبداهلل القريويت( ،ط ُ  ،عماف  :مكتبة ادلنار ُّٖٗ ،ـ ).ُْ ،
(ٔ ) العسقالين" ،تعريف أىل التقديس مبرات ادلوصوفُت بالتدليس".ُّ ،
األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،بَتكت :مؤسسة
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فمن رجاؿ مسلم ،كىو كابن جريج قد عنعنا ،لكن ابن جريج قد صرح بسماعو من أيب الزبَت عند
غَت كاحد شلن خرجو ،كقيل :مل يسمعو منوُ ،ث ىو متابع كما سنبينو"(ُ).
كقالوا أيضان " :كقد ذكر بعض أىل العلم أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت ،كأف
بينهما ياسُت بن معاذ الزيات ،كشلن قاؿ ذلك أمحد بن حنبل ،كأبو زرعة كأبو حامت الرازياف كما يف
"العلل" البن أيب حامت كالنسائي ،كنقل ذلك أبو داكد كاخلطي كابن عدم يف "الكامل" ،كالبيهقي،
لكن ىذا مردكد بأف ابن جريج قد صرح بسماعو عند عبد الرزاؽ ،كالدارمي ،كالنسائي يف
"الكربل" ،كاخلطي البغدادم ،كابن اجلوزم ،فال كجو بعد ذلك العتبار عنعنة ابن جريج علة
قادحة فيو"(ِ).
كقاؿ زلقق مصنف عبد الرزاؽ معلقان على قوؿ ابن جريج قاؿ (قاؿ يل) أبو الزبَت" :ىذا
يرد على أمحد كأيب داكد قوذلما أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت ،كقد ركل ضلوه يونس عن ابن
جريج كادلغَتة بن مسلم عن أيب الزبَت ،كركاه النسائي من طريق ابن ادلبارؾ عن ابن جريج قاؿ أخربين
أبو الزبَت ،كقوؿ النسائي حتكم مردكد عليو ،فقد تابع ابن ادلبارؾ عبدالرزاؽ"(ّ) انتهى.
كلكن كالـ احملقق مردكد -كما سيأيت .-
ثالثاً :موقف أئمة النقد من التصريح بالسماع في هذا الحديث:
نص أئمة النقد على الوىم يف التصريح بالسماع ىنا؛ فقاؿ عبد الرزاؽ" :أىل مكة
يقولوف :إف ابن جريج مل يسمع من أيب الزبَت؛ إظلا مسع من ياسُت"(ْ).
كنفى مساعو أيضان أمحد كأبو داكد ،فقد ذكر أبوداكد أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت
كقاؿ ":بلغٍت عن أمحد بن حنبل أنو قاؿ :إظلا مسعو ابن جريج من ياسُت الزيات"(ٓ) ،كقاؿ أبو حامت
كأبو زرعة  ":مل يسمع ابن جريج ىذا احلديث من أيب الزبَت؛ ييقاؿ :إنو مسعو من ياسُت عن أيب
الزبَت" كركيا عن زيد بن حباب ،عن ياسُت أف قاؿ :أنا حدثت بو ابن جريج ،عن أيب الزبَت"(ٔ).
(ُ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل".َّّ : ِّ ،
(ِ ) ادلصدر السابق.َّّ : ِّ ،
(ّ ) الصنعاين "،ادلصنف" َِٔ : َُ،ح ُْْٖٖ ،كزلقق ادلصنف ىو الشيخ حبي الرمحن األعظمي.
(ْ ) عبد اهلل بن عدم اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود (طُ ،بَتكت:
دار الكت العلميةُٕٗٗ ،ـ).ُْٖ : ٕ ،
الس ًج ٍستاين" ،سنن أيب داكد".ْْٕ : ٔ .
(ٓ ) ِّ
(ٔ ) عبدالرمحن بن أيب حامت الرازم" ،علل احلديث" .حتقيق  :فريق من الباحثُت ،بإشراؼ د .سعد احلميد= .
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كقاؿ النسائي" :ما عمل شيئان ،ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت عندنا"(ُ)ُ ،ث أخرجو
بعده عن ابن جريج ،قاؿ أبو الزبَت ،عن جابر مرفوعانُ ،ث قاؿ ":كقد ركل ىذا احلديث عن ابن
جريج :عيسى بن يونس ،كالفضل ابن موسى ،كابن كى  ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة
ابن سعيد البصرم؛ فلم يقل أحد منهم " :حدثٍت أبو الزبَت " ،كال أحسبو مسعو من أيب الزبَت .كاهلل
أعلم "(ِ).
فبُت النسائي أف اجلماعة رككه عن ابن جريج عن جابر كمل يذكركا مساع ابن جريج من أيب
َّ
الزبَت.
كقاؿ اخلليلي " :كيقاؿ :إف ىذا مل يسمعو من أيب الزبَت ،لكنو أخذه عن ياسُت الزيات
كىو ضعيف جدان ،عن أيب الزبَت ،كابن جريج يدلس يف أحاديث ،كال ؼلفى ذلك على احلفاظ"(ّ)،
كضلو ذلك قاؿ اخلطي (ْ).
كقاؿ ابن كثَت" :ىذا احلديث ركاه عشرة من احلفاظ الكبار عن ابن جريج ،عن أيب الزبَت،
عنو ،كقد قاؿ اإلماـ أمحد ،كأبو داكد ،كأبو زرعة ،كأبو حامت ،كغَتىم :إظلا مسعو ابن جريج من
ياسُت بن معاذ الزيات ،عن أيب الزبَت ،كياسُت ضعيف ،لكن ركاه النسائي من حديث ادلغَتة بن
مسلم القسملي ،عن أيب الزبَت ،عن جابر مرفوعا ،كاهلل أعلم"(ٓ).
رابعاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف كالصواب عدـ ثبوت السماع فيو؛ كذلك للقرائن التالية:
= (طُ ،الرياض :مطابع احلميضيُِْٕ ،ىػ).ُٖٗ : ْ ،
(ُ ) النسائي " ،السنن الكربل " ّٗ : ٕ .ح ِْْٕ ؛ كالنسائي "السنن الصغرل " ٖٗ : ٖ .ح
ْْٕٗ .
(ِ ) النسائي " ،السنن الكربل " ّٗ : ٕ .ح ِْْٕ .
(ّ ) خليل بن عبد اهلل اخلليلي" ،اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق :د .زلمد سعيد عمر إدريس( .طُ،
الرياض :مكتبة الرشدَُْٗ ،ىػ) ُ  ِّٓ :ح ٕٗ  ،كرمبا أشكل قوؿ اخلليلي" :إف ابن جريج يدلس يف
أحاديث" مع ما كرد أف عبد ادللك بن جريج صرح بالسماع؛ كاخلليلي قصد التنبيو إىل كجوب االنتباه إىل
الوىم يف ىذا اإلسناد؛ ألف الوىم يف صيغ األداء يف ركايات ادلدلسُت أشد غموضان كخفاءن.
(ْ ) اخلطي " ،تاريخ بغداد".ٖٔ : ِ ،
(ٓ ) إمساعيل بن كثَت الدمشقي" ،إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو" .حتقيق :هبجة يوسف أبو الطي ( ،طُ،
بَتكت :مؤسسة الرسالةُٗٗٔ ،ـ).ّّٕ : ِ ،
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القرينة األكىل :أنو اشتهر عند أىل مكة أف ابن جريج مل يسمعو من أيب الزبَت كىم أىل بلده
كأعرؼ ْتديثو ،فقد قاؿ عبد الرزاؽ "أىل مكة يقولوف :إف ابن جريج مل يسمع من أيب الزبَت؛ إظلا
مسع من ياسُت"(ُ).
القرينة الثانية :نص ياسُت الزيات أنو ىو الذم حدث عبد الرزاؽ هبذا احلديث فقد ركل أبو
زرعة كأبو حامت عن زيد بن حباب ،عن ياسُت (الزيات) أنو قاؿ" :أنا حدثت بو ابن جريج ،عن
أيب الزبَت"(ِ).
القرينة الثالثة :ركاه اجلماعة عن ابن جريج بدكف التصريح بالسماع ،كما سبق يف التخريج،
كقاؿ النسائي" :ركل ىذا احلديث عن ابن جريج :عيسى بن يونس ،كالفضل ابن موسى ،كابن
كى  ،كزلمد بن ربيعة ،كسللد بن يزيد ،كسلمة ابن سعيد البصرم؛ فلم يقل أحد منهم " :حدثٍت
أبو الزبَت " ،كال أحسبو مسعو من أيب الزبَت .كاهلل أعلم "(ّ).
كقاؿ ابن كثَت" :ىذا احلديث ركاه عشرة من احلفاظ الكبار عن ابن جريج ،عن أيب الزبَت،
عنو ،كقد قاؿ اإلماـ أمحد ،كأبو داكد ،كأبو زرعة ،كأبو حامت ،كغَتىم :إظلا مسعو ابن جريج من
(ْ)
ياسُت بن معاذ الزيات ،عن أيب الزبَت ،كياسُت ضعيف "
كمنهم الثورم ،كعيسى بن يونس ،كابن كى  ،كغَتىم -كما سبق.)ٓ( -
القرينة الرابعة :ركاية عبد الرزاؽ اليت يف ادلصنف يردىا كالـ عبدالرزاؽ نفسو عندما نقل عن
أىل مكة نفي السماع فيو -كما تقدـ.-
كال كجو لتخصيص اإلماـ أمحد كعبد الرزاؽ بالرد من زلقق ادلصنف؛ ألهنما مل ينفردا بنفي
السماع يف ىذا اإلسناد ،بل نفاه غَتىم من األئمة -كما تقدـ.-
المثال الثالث:
قاؿ ابن أيب شيبة :حدثنا أبو خالد ،عن زلمد بن إسحاؽ ،عن أيب بكر بن عمرك بن
حزـ ،عن عمرك بن سليم ،عن أيب قتادة ؛ أف النيب  -صلى اهلل عليو كسلم  ،-قاؿ  :أعطوا
(ُ ) اجلرجاين" ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ".ُْٖ : ٕ ،
(ِ )الرازم" ،علل احلديث".ُٖٗ : ْ ،
(ّ ) النسائي" ،السنن الكربل" ّٗ : ٕ ،ح ِْْٕ؛ كالنسائي" ،السنن الصغرل" ٖٗ : ٖ ،ح ْْٕٗ.
(ْ ) ابن كثَت" ،إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو".ّّٕ : ِ ،
(ٓ ) ركاية الثورم كابن يونس ذكرعلا اخلطي كغَته ،كركاية ابن يونس كابن كى ذكرىا النسائي -كما سبق.-
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ادلساجد حقها قيل  :كما حقها ؟ قاؿ  :ركعتاف قبل أف لجلس"(ُ).
أوالً :تخريج الحديث:
جاء احلديث يف سلتصر مسند الفردكس للحافظ ابن حجر أف ابن إسحاؽ قاؿ :حدثنا أبو
(ِ).
بكر
(ّ)
كأخرجو بالعنعنة ابن أيب شيبة  ،كأخرجو ابن خزؽلة من طريق زلمد بن إسحاؽ قاؿ:
أيخربنا عن أيب بكر بن عمرك بن حزـ بو(ْ).
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
الناظر يف ىذا احلديث غلد أف ابن إسحاؽ مدلس كقد صرح بالتحديث يف أحد ادلواضع
فأمنت شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كزلمد بن إسحاؽ صدكؽ ،كلكنو مدلس من ادلرتبة الرابعة عند ابن حجر كىي" :من اتفق
على أنو ال ػلتج بشيء من حديثهم إال مبا صرحوا فيو بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء
كاجملاىيل"(ٓ) ،كعليو فال يقبل من حديثو إال ما صرح فيو بالسماع.
كلكن اإلشكاؿ أنو قد جاء يف سلتصر مسند الفردكس بصيغة التحديث كابن إسحاؽ مدلس
كىذا غلعل الباحث يركن إىل ثبوت السماع يف احلديث.
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ دلا يلي:
القرينة األكىل :أنو جاء يف ادلصنف البن أيب شيبة كصحيح ابن خزؽلة(ٔ) بغَت التصريح
بالسماع.
صنَّف" .حتقيق :زلمد عوامة( ،طُ ،بَتكت :دار القبلةََِٔ ،ـ): ّ ،
(ُ ) عبد اهلل بن زلمد بن أيب شيبة" ،ادلي ى
ُٕٗ حُّْْ.
(ِ ) زلمد ناصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة"(= ،طُ،
الرياض :دار ادلعارؼ ُِٗٗ،ـ) ْ  ،ْٖ :قاؿ األلباين يف احلاشية " :ىكذا رأيتو يف سلتصر مسند الفردكس
البن حجر".
(ّ ) ا بن أيب شيبة" ،ادل صى نَّف"  ُٕٗ : ّ ،ح ُّْْ .
ي
(ْ ) ابن خ زؽلة" ،صحيح ابن خ زؽلة"  ُِٔ : ّ ،ح ُِْٖ .
(ٓ ) العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس" . ُْ ،
صنَّف" ُٕٗ : ّ ،حُّْْ؛ كابن خزؽلة" ،صحيح ابن خزؽلة" ُِٔ : ّ ،ح ُِْٖ.
(ٔ) ابن أيب شيبة" ،ادلي ى
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القرينة الثانية :أف قوؿ ابن إسحاؽ (أخربنا عن) ال تدؿ على السماع ،كقد تصحفت إىل
حدثنا يف سلتصر مسند الفردكس ،حيث نص على ذلك األلباين عندما علق على قوؿ ابن إسحاؽ
(أخربنا عن) بقولو " :ىذه الزيادة البن خزؽلة ىي صرػلة يف أف ابن إسحاؽ مل يسمع اخلرب من أيب
بكر ،كتصحف ذلك على بعض الركاة أك النساخ فقاؿ :حدثنا أبو بكر ،ىكذا رأيتو يف سلتصر
مسند الفردكس للحافظ ابن حجر"(ُ).
كباإلضافة إىل صحيح ابن خزؽلة فقد جاء اإلسناد بالعنعنة يف ادلصنف البن أيب شيبة -كما
سبق.)ِ(-
المثال الرابع :
جاء يف مسند اإلماـ أمحد :حدثنا ىاشم ،حدثنا ادلبارؾ ،عن احلسن قاؿ :حدثٍت عمراف بن
حصُت قاؿ" :أيت برجل أعتق ستة شللوكُت عند موتو ،كليس لو ماؿ غَتىم ،فأقرع النيب  -صلى اهلل
عليو كسلم  -بينهم ،فأعتق اثنُت ،كأرؽ أربعة "(ّ).
أوال :تخريج الحديث:
أخرجو أمحد من طريق ادلبارؾ بن فضالة عن احلسن كفيو تصريح احلسن بالسماع(ْ).
كأخرجو بدكف التصريح بالسماع ابن اجلعد عن ادلبارؾ بن فضالة(ٓ) ،كمن طريقو ابن عبد
(ٔ)
ى
س العدكم(ٕ) عن ادلبارؾ عن احلسن(ُ) ،كليس
ر
ش
أ
بن
ة
ثر
و
ح
يق
ر
ط
من
اين
رب
الط
أخرجو
ك
،
الرب
ي
ٍ
ىٍ ى ي ى ى
(ُ ) األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ".ْٖ : ْ ،
صنَّف" ُٕٗ : ّ ،حُّْْ.
(ِ) ابن أيب شيبة" ،ادلي ى
(ّ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
(ْ ) ادلصدر السابق ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
(ٓ ) عبد اهلل بن زلمد البغوم " ،اجلعديات" ،حتقيق :عبد ادلهدم بن عبد القادر بن عبد اذلادم( ،طُ،
الكويت  :مكتبة الفالح ُٖٓٗـ) ِ  َُُِ :ح ِّٖٗ.
(ٔ ) يوسف بن عبد اهلل النمرم" ،التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد" ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوم ،
زلمد عبد الكبَت البكرم ( ،ط بدكف ،ادلغرب :كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالميةُّٖٕ ،ق) ِّ:
ُْٓ.
(ٕ) ىو :ىحوثرةي بن أى ٍشرس ب ًن ىعو ًف ب ًن يرلى ِّش ًر ب ًن يح ىج ٍ و
م ،ركل عن :مبارؾ بٍن
ص ًر ُّ
الع ىد ًك ُّ
م ،أبو عامر العدكم الٍبى ٍ
ُت ى
ٍ
ٍى ي ى ى
َّ
فاعي ،كمحاد بن سلمة ،كمجاعة ،ىك ىعٍنوي :أبو زرعة ،كأبو حامت ،كأبو يعلى ادلوصلي،
فى ى
ضالىةى ،ي
كع ٍقبىة بٍن عبد اللو الر ٌ
كجعفر الفريايب ،كاحلسن بن سفياف الفسوم ،كغَتىم ،قاؿ الذىيب" :احملدث الصدكؽ...ما علمت بو بأسان" = ،
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فيها تصريح بالسماع.
ثانياً :اإلشكال الوارد في إسناد هذا الحديث:
إف الناظر يف ىذا احلديث غلد أف احلسن البصرم كىو شلن كصف بالتدليس قد صرح
بالتحديث ىنا ،فأمنت شبهة تدليسو -فيما يظهر.-
كاحلسن البصرم من الطبقة الثانية ،كىم الذين احتمل االئمة تدليسهم كأخرجوا ذلم يف
الصحيح؛ إلمامتهم كقلة تدليسهم يف جن ما رككا (ِ).
ثالثاً :الحكم على إسناد الحديث:
كىم دلا يلي:
احلديث هبذا اإلسناد ضعيف ،كالتصريح بالسماع يف ىذا احلديث ه
القرينة األكىل :أف سائر أصحاب احلسن رككه عنو عن عمراف بالعنعنة ليس فيو تصريح
بالسماع كىم :محيد ،كيونس ،كقتادة ،كمساؾ بن حرب(ّ) ،كخالد احلذاء(ْ) كمنصور(ٓ) ،كعلي بن
زيد بن جدعاف(ٔ) كلهم عن احلسن عن عمراف بالعنعنة ليس فيو تصريح بالسماع ،كتفرد مبارؾ بن
فضالة فركاه بالتصريح بالسماع ككاف ادلبارؾ يتساىل يف إطالؽ السماع ،قاؿ اإلماـ أمحد" :مبارؾ
= تويف سنة اثنتُت كثالثُت كمائتُت ،ينظر :زلمد بن أمحد الذىيب" ،تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ".
عواد معركؼ (،طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ََِّ ،ـ) ٓ  ُٖٔ :رقم ُُٗ ،كزلمد
حتقيق  :بشار ٌ
بن أمحد الذىيب" ،سَت أعالـ النبالء" .حتقيق  :رلموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعي األرنؤكط( ،طّ،
الس ٍويد ٍكًين " ،الثقات شلن مل
بَتكت  :مؤسسة الرسالة ُٖٗٓ ،ـ) ٖٔٔ : َُ ،ح ِْْ ،كقاسم بن قيطٍليٍوبػىغىا ُّ
يقع يف الكت الستة" ،حتقيق :شادم بن زلمد بن سامل آؿ نعماف( ،طُ ،صنعاء  :مركز النعماف للبحوث
كالدراسات اإلسالمية كحتقيق الًتاث كالًتمجة َُُِ ،ـ) ْ  ٖٔ :رقم ّّْٕ.
(ُ ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ُّٕ : ُٖ .ح ّّٗ.
(ِ ) العسقالين " ،تعريف أىل التقديس مب رات ادلوصوفُت بالتدليس".ُّ ،
(ّ) ركايات محيد ،كيونس ،كقتادة ،كمساؾ ،جاءت يف إسناد كاحد ينظر :الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن
حنبل" َِٕ : ٔ .ح َِِْٓ.
(ْ) ادلصدر السابق َِٕ : ٔ .ح ََُِٖ.
(ٓ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" َِٕ : ٔ .ح ََُِٕ؛ كسنن سعيد بن منصور (ُ: ُْٓ /
َْٖ).
(ٔ) عبد اهلل بن الزبَت احلميدم" ،مسند احلميدم" ،حتقيق :حسن سليم أسد ( ،طُ ،دمشق  :دار السقاُٗٗٔ ،
ـ) ِ  ٕٗ :ح ِٖٓ.
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يرفع حديثان كثَتان ،كيقوؿ يف غَت حديث عن احلسن قاؿ :نا عمراف ،قاؿ :نا ابن مغفل ،كأصحاب
احلسن ال يقولوف ذلك!"(ُ).
القرينة الثانية :أف الركايات عن ادلبارؾ بن فضالة مل تتفق على التصريح بالسماع فقد ركاه ابن
اجلعد(ِ) ،كحوثرة بن أشرس(ّ) ،عن ادلبارؾ بالعنعنة ليس فيو تصريح بالسماع ،كخالفهم أبو النضر
ىاشم بن القاسم فركاه عن ادلبارؾ مصرحان بالسماع(ْ).
املطلب الجدلح :أثر الوهه يف صيغ األداء يف احلكه على األاحددثح والروا
َّ
إف صيغ األداء من أىم ادلسائل اليت يًتت عليها تصحيح األحاديث كتضعيفها ،فقد
ييتوىم السماع يف ركايات منقطعة ،كرمبا نيًفي التدليس عن ركايات ضعيفة ،كرمبا صححت أحاديث
معلولة ،ككصلت أسانيد مدلسة مقطوعة ،ككل ذلك مبٍت على معرفة الصواب يف صيغ األداء ،فقد
يلحقها الوىم كيالبسها ،كقد يعًتيها اخلطأ كيالزمها.
كعليو فإف الركوف إىل رلرد التصريح بالسماع يف كل ركاية دكف التحقق من ثبوتو ،كدكف
التفات إىل احتماؿ الوىم كاخلطأ فيها يؤدم إىل خلل كبَت يف احلكم على األحاديث كقد تقدـ
بياف ذلك يف ادلطل السابق.
إف تصح يح األحاديث مبجرد النظر إىل ظاىر لفظ التحديث دكف التثبت من صحة السماع
سلالف دلنهج أئمة النقد الذين ساركا على منهج التحقق كالثبت ،كذلك باستعماؿ القرائن الدالة
على الوىم كاخلطأ.
فمن أىم األثار ادلًتتبة على الوىم يف صيغ األداء توىم االتصاؿ يف أسانيد منقطعة ،كنفي
شبهة تدليس عن راك مدلس ،كإثبات صحبة بعض الركاة ،كقد تقدـ الكالـ على توىم االتصاؿ يف

(ُ ) الرازم" ،اجلرح كالتعديل".ّّٗ : ٖ،
(ِ ) البغوم" ،اجلعديات" َُُِ : ِ ،ح ِّٖٗ.
(ّ) ىو :ىحوثرةي بن أى ٍشرس ب ًن ىعو ًف ب ًن يرلى ِّش ًر ب ًن يح ىج ٍ و
م ،ركل عن :مبارؾ بٍن
ص ًر ُّ
الع ىد ًك ُّ
م ،أبو عامر العدكم الٍبى ٍ
ُت ى
ٍ
ٍى ي ى ى
َّ
فاعي ،كمحاد بن سلمة ،كمجاعة ،ىك ىعٍنوي :أبو زرعة ،كأبو حامت ،كأبو يعلى ادلوصلي،
فى ى
ضالىةى ،ي
كع ٍقبىة بٍن عبد اللو الر ٌ
كجعفر الفريايب ،كاحلسن بن سفياف الفسوم ،كغَتىم ،قاؿ الذىيب" :احملدث الصدكؽ...ما علمت بو بأسان" ،
تويف سنة اثنتُت كثالثُت كمائتُت ،ينظر :الذىيب" ،تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ" ُٖٔ : ٓ ،رقم
الس ٍويد ٍكًين " ،الثقات شلن مل يقع يف الكت
ُُٗ؛ كالذىيب" ،سَت أعالـ النبالء"َُ  ٖٔٔ :رقم ِْْ ،ك ُّ
الستة" ٖٔ : ْ ،رقم ّّْٕ.
(ْ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُُٕ : ّّ .ح ُُٓٗٗ.
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األسانيد ادلنقطعة ،كنفي شبهة التدليس عن الراكم يف ادلطل السابق.
كىنا سأتكلم عن إثبات صحبة بعض الركاة ،بسب الوىم يف صيغ األداء ،كال سيما أف
األئمة كانوا يتثبتوف يف إث بات الصحبة بناء على ثبوت اإلسناد من عدمو ،كالشك أف ذلك يدؿ
على أعلية التحقق من صيغ األداء.
فمن األمثلة الدالة على إثبات الصحبة خطأن بسب الوىم يف صيغ األداء ما يلي:
المثال األول:
قاؿ الطرباين :حدثنا بكر قاؿ :نا عبد اهلل بن يوسف ،كشعي بن ػلِت قاال :نا ابن ذليعة
قاؿ :نا زباف بن فائد ،عن ذليعة بن عقبة ،عن عمرك بن ربيعة احلضرمي قاؿ :مسعت سالمة بن
قيصر يقوؿ :مسعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -يقوؿ« :من صاـ يوما ابتغاء كجو اهلل
أبعده اهلل من جهنم بعد غراب طار كىو فرخ حىت مات ىرمان» ،ال يركل ىذا احلديث عن سالمة
بن قيصر إال هبذا اإلسناد ،تفرد بو ابن ذليعة(ُ).
ففي ىذا احلديث يقوؿ سالمة بن قيصر احلضرمي مسعت رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم
 ،كىذا السماع لو صح ألثبت صحبة سالمة بن قيصر ،كلكنو كىم للقرائن التالية:أكالن :أف فيو ابن ذليعة(ِ) ،كزباف بن فائد(ّ) كعلا ضعيفاف يف احلديث مع صالحهم كعبادهتم.
ثانيان :تفرد ابن ذليعة بإسناده ،كال ػلتمل تفرده بو.
ثالثان :جاء احلديث من طريق أخرل من ركاية سلمة بن قيصر ،عن أيب ىريرة ،عن رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو كسلم  ،-بزيادة أيب ىريرة يف اإلسناد ،فأخرج اإلماـ أمحد يف مسنده عن عبد اهللبن يزيد ،حدثنا ابن ذليعة ،عن خالد بن يزيد ،عن ذليعة أيب عبد اهلل ،عن رجل قد مساه ،عن سلمة
بن قيصر ،عن أيب ىريرة ،أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو كسلم  -قاؿ " :من صاـ يومان ابتغاء كجو
(ُ ) سليماف بن أمحد الطرباين" ،ادلعجم األكسط" .حتقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،كعبد احملسن بن
إبراىيم احلسيٍت( ط بدكف ،القاىرة :دار احلرمُتُٗٗٓ ،ـ) ّ ُِٕ :ح ُُّٖ؛ كالطرباين" ،ادلعجم
الكبَت" ٓٔ : ٕ .ح ّٓٔٔ.
(ِ) زلمد بن أمحد " ،الكاشف يف معرفة من لو ركاية يف الكت الستة" .حتقيق :زلمد عوامة ( ،طُ بَتكت :دار
القبلة للثقافة اإلسالمية ُِٗٗ ،ـ ) ُ  َٓٗ :رقم ِّْٗ
(ّ ) أمحد بن علي العسقالين" ،تقري التهذي " .حتقيق  :زلمد عوامة( ،طُ ،سوريا :دار الرشيدُٖٗٔ ،ـ)
ُِّ رقم ُٖٓٗ
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(ُ).

اهلل عز كجل ،بعده اهلل من جهنم كبعد غراب طار كىو فرخ حىت مات ىرمان"
كألف اإلسناد مل يثبت فقد نفى أئمة النقد كأيب حامت كأيب زرعة صحبة سالمة بن قيصر
لعدـ ثبوت اإلسناد ،ففي كتاب ادلراسيل قاؿ أبو حامت" :ليس حديثو من كجو يصح ذكر
صحبتو...،كقاؿ أبو زرعة :سالمة بن قيصر ليست لو صحبة "(ِ).
المثال الثاني:
أخرج الطرباين يف ادلعجم الكبَت عن حجاج بن عمراف السدكسي ،ثنا سليماف بن داكد
ادلنقرم ،ثنا عثماف بن عمر ،عن النهاس بن قهم ،كزلمد بن سعيد ،عن أيب شيخ اذلنائي قاؿ:
حدثٍت رجل من عبد القيس يقاؿ لو :عياض ،أنو مسع النيب -صلى اهلل عليو كسلم -يقوؿ:
(ّ)
«عليكم بذكر ربكم ،كصلوا صالتكم يف أكؿ كقتكم ،فإف اهلل عز كجل يضاعف لكم»
ففي ىذا احلديث إثبات صحبة عياض بن زيد العبدم(ْ) يف اإلسناد لسماعو عن رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو كسلم – كىذا السماع ال يصح دلا يلي:ٍت :مضطرب احلديث ،تركو ػلِت القطاف،
َّارقيطًٍ ُّ
أكالن :النهاس بن قهم :ضعيف ،قىاؿ الد ى
كضعفو ابن أيب عدم ،كابن معُت ،كأبو داكد ،كالنسائي ،كابن حباف ،كغَتىم ،كقاؿ احلافظ يف"
التقري "":ضعيف"(ٓ).
ثانيان :زلمد بن سعيد :الظاىر أنو ادلصلوب يف الزندقة؛ فإنو من ىذه الطبقة ،كقد كذبوه،
قالو األلباين –رمحو اهلل تعاىل.)ٔ(-
ثالثان :سليماف بن داكد الشاذكوين ،مًتكؾ ،كذبو أمحد ،كابن معُت ،كقاؿ أبو حامت :ليس
بشئ ،مًتكؾ احلديث (ٕ).
(ُ ) الشيباين" ،مسند اإلماـ أمحد بن حنبل" ُْٕ : ُٔ .ح ََُٖٖ.
(ِ ) الرازم" ،ادلراسيل" ٔٔ .رقم ِّْ.
(ّ) الطرباين" ،ادلعجم الكبَت" ّٔٗ : ُٕ .ح َُُّ
(ْ) أمحد بن علي العسقالين" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت  :دار الكت العلمية ُُْٓ ،ىػ) ِٕٔ : ْ ،رقم ُْٕٔ.
(ٓ) يوسف بن عبد الرمحن ادلزم" ،هتذي الكماؿ يف أمساء الرجاؿ" .حتقيق  :بشار عواد معركؼ ( ،طُ،
بَتكت  :مؤسسة الرسالةَُٖٗ ،ـ) َّ ِٗ :؛ كالعسقالين" ،تقري التهذي ".ِّٓ ،
(ٔ) األلباين" ،سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة ".ِْٗ :ُْ ،
(ٕ) الرازم" ،اجلرح كالتعديل"ُُْ : ْ ،؛ كالعسقالين" ،تقري التهذي ".ِٕٖ ،
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كعليو فلم تثبت صحبة الراكم ذلذا احلديث كىو عياض بن زيد العبدم بسب عدـ ثبوت
مساعو من النيب صلى اهلل عليو كسلم ،احلافظ يف اإلصابة  ":كيف السند من ال يعرؼ ،كفيو سليماف
بن داكد ادلنقرم  -كىو :الشاذكوين ادلشهور باحلفظ كالضعف الشديد "(ُ).

(ُ) العسقالين" ،اإلصابة يف دتييز الصحابة" ِٕٔ : ْ ،رقم ُْٕٔ.
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اخلدمت :
توصلت بفضل اهلل تعاىل إىل نتائج مهمة يف ىذا البحث أخلصها فيما يلي:
 oدقة أئمة النقد يف علم العلل كالسيما شركط قبوؿ احلديث كاتصاؿ األسانيد.
 oاألصل يف صيغ التحديث كالسماع ىو الصحة مامل تدؿ القرائن على الوىم فيها ،كمل يكن
األئمة -رمحو اهلل تعاىل -يردكف السماع إال إذا دلت القرائن على انتفائو.
 oالوىم يف إثبات السماع يف ركاية ادلدلس قد كعلان شلن جاء بعده كليس تدليسا منو ،كذلك
شلا يزيد العلة غموضا كخفاءن.
 oمن أعظم اآلثار السلبية ادلًتتبة على احلكم على احلديث بسب الوىم يف صيغ السماع ما
يلي:
ُ) عدـ التنبو إىل االنقطاع يف األسانيد كال سيما يف ركايات ادلدلسُت ،كعدـ البحث عن
ذلك أصالن بسب توىم االتصاؿ.
ِ) الوىم بإثبات صحبة بعض الركاة الذين ال يستحقوف ذلك ،لعدـ ثبوت مساعهم من النيب
 صلى اهلل عليو كسلم.- oىناؾ رلموعة من األحاديث الضعيفة كادلعلولة مت تصحيحها بسب عدـ التنبو إىل
االنقطاع يف األسانيد.
أهه التوصيدت:
ُ -العناية التامة كالدقيقة مبسألة ثبوت مساع الراكم من شيخو يف البحوث كالدراسات.
ِ -غل االستفادة من منهج أئمة النقد يف علم علل احلديث.
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املصددر واملراج
صنَّف" .حتقيق :زلمد عوامة( ،طُ ،بَتكت :دار القبلة،
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن زلمد" .ادلي ى
ََِٔـ).
ابن خزؽلة ،زلمد بن إسحاؽ" .صحيح ابن خزؽلة" .حتقيق :د .زلمد مصطفى األعظمي( .طُ،
بَتكت :ادلكت اإلسالميَُٕٗ ،ـ).
ابن رج  ،عبد الرمحن بن أمحد" .شرح علل الًتمذم" .حتقيق :د .علاـ عبد الرحيم سعيد( .طُ،
األردف الزرقاءُٖٕٗ :ـ).
ابن فارس ،أمحد بن فارس" .معجم مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد السالـ زلمد ىاركف( .ط بدكف.
دار الفكرُٗٗٗ ،ـ).
األلباين ،زلمد ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الضعيفة كادلوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة"( ،طُ،
الرياض :دار ادلعارؼ ُِٗٗ،ـ).
البيسيت ،زلمد بن حباف" .صحيح ابن حباف بًتتي ابن بلباف" .حتقيق :شعي األرنؤكط( ،طِ،
بَتكت :مؤسسة الرسالة – بَتكت ُّٗٗـ).
البغوم ،عبد اهلل بن زلمد " ،اجلعديات" ،حتقيق :عبد ادلهدم بن عبد القادر بن عبد اذلادم( ،
طُ ،الكويت  :مكتبة الفالح ُٖٓٗـ).
البيهقي :أمحد بن احلسُت" .السنن الكربل" حتقيق :زلمد عبد القادر عطا( ،طُ ،اذلند :رللس
دائرة ادلعارؼ النظاميةُْٗٗ ،ـ).
البيهقي :أمحد بن احلسُت" .دالئل النبوة كمعرفة أحواؿ صاح الشريعة" .حتقيق :عبدادلعطي
قلعجي( .طُ ،دار الكت العلميةُٖٖٗ ،ـ).
الًتمذم ،زلمد بن عيسى" .سنن الًتمذم" .حتقيق  :إبراىيم عطوة عوض( ،طِ ،مصر :مطبعة
مصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ).
اجلرجاين ،عبد اهلل بن عدم" .الكامل يف ضعفاء الرجاؿ" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود (طُ،
بَتكت :دار الكت العلميةُٕٗٗ ،ـ).
احلاكم ،زلمد بن عبد اهلل" .معرفة علوـ احلديث" ،حتقيق :السيد معظم حسُت (طِ ،بَتكت :دار
الكت العلميةُٕٕٗ ،ـ).
احلاكم ،زلمد بن عبداهلل" .ادلستدرؾ على الصحيحُت" .حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا( ،طُ،
بَتكت ،دار الكت العلميةَُٗٗ ،ـ).
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احلكمي ،حافظ بن زلمد" .مركيات غزكة احلديبية مجع كختريج كدراسة"( .ط بدكف ،ادلدينة ادلنورة :
مطابع اجلامعة اإلسالمية َُْٔىػ).
احلميدم ،عبد اهلل بن الزبَت" .مسند احلميدم" ،حتقيق :حسن سليم أسد ( ،طُ ،دمشق  :دار
السقا ُٗٗٔ ،ـ).
احلنظلي ،عبد اهلل بن ادلبارؾ " .مسند اإلماـ عبد اهلل بن ادلبارؾ" .حتقيق  :صبحي البدرم
السامرائي ( ،طُ ،الرياض  :مكتبة ادلعارؼ َُْٕ ،ىػ).
اخلطي  ،أمحد بن علي" .تاريخ بغداد" .حتقيق بشار :عواد معركؼ( .طُ ،بَتكت :دار الغرب
اإلسالميََِِ ،ـ).
اخلليلي ،خليل بن عبد اهلل" .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق :د .زلمد سعيد عمر
إدريس( .طُ ،الرياض :مكتبة الرشدَُْٗ ،ىػ).
الدارقطٍت ،علي بن عمر" .سنن الدارقطٍت" .حتقيق :شعي االرنؤكط كآخركف( ،طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالة ََِْ ،ـ).
الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن" .سنن الدارمي" .حتقيق :فواز أمحد زمريل( .طُ ،بَتكت :دار
الكتاب العريب َُْٕ ،ىػ).
الدمشقي ،إمساعيل بن كثَت" .إرشاد الفقيو إىل معرفة أدلة التنبيو" .حتقيق :هبجة يوسف أبو الطي ،
(طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُٗٗٔ ،ـ).
عواد معركؼ (
الذىيب ،زلمد بن أمحد" .تاريخ اإلسالـ ىكىكفيات ادلشاىَت ىكاألعالـ" .حتقيق  :بشار ٌ
طُ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ََِّ ،ـ).
الذىيب ،زلمد بن أمحد" .سَت أعالـ النبالء" .حتقيق  :رلموعة من احملققُت بإشراؼ الشيخ شعي
األرنؤكط ( ،طّ ،بَتكت  :مؤسسة الرسالة ُٖٗٓ ،ـ).
الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت" .اجلرح كالتعديل"( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب،
ُِٓٗـ).
الرازم ،عبدالرمحن بن أيب حامت" .علل احلديث" حتقيق  :فريق من الباحثُت ،بإشراؼ د.سعد
احلميد( .طُ ،الرياض :مطابع احلميضيُِْٕ ،ىػ).
الرازم ،زلمد عبد الرمحن" .ادلراسيل" .حتقيق :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاين( .طُ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُّٕٗىػ).
الس ًجستاين ،سليماف بن األشعث".سنن أيب داكد" .حتقيق :شعي األرنؤكط كزل َّمد ً
كامل( ،طُ،
ى
ى
ِّ ٍ
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دمشق  :دار الرسالة العادليةََِٗ ،ـ).
الس ٍو يد ٍكًين ،قاسم بن قيطٍلي ٍوبػىغىا " .الثقات شلن مل يقع يف الكت الستة" ،حتقيق :شادم بن زلمد بن
ُّ
سامل آؿ نعماف( ،طُ ،صنعاء :مركز النعماف للبحوث كالدراسات اإلسالمية كحتقيق الًتاث
كالًتمجة َُُِ ،ـ.
الشيباين ،أمحد بن زلمد" .مسند اإلماـ أمحد بن حنبل"( .طُ ،حتقيق :شعي األرنؤكط ،كعادؿ
مرشد ،كآخركف :مؤسسة الرسالة ََُِ ـ).
الصنعاين ،عبد الرزاؽ بن علاـ " .ادلصنف" .حتقيق :حبي الرمحن األعظمي (طِ ،اذلند :اجمللس
العلميَُّْ ،ق).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" .ادلعجم األكسط" .حتقيق :طارؽ بن عوض اهلل بن زلمد ،كعبد احملسن
بن إبراىيم احلسيٍت( ط بدكف ،القاىرة :دار احلرمُتُٗٗٓ ،ـ).
الطرباين ،سليماف بن أمحد" ،ادلعجم الكبَت" .حتقيق :محدم عبداجمليد السلفي(،طِ ،القاىرة:
مكتبة ابن تيميةُّٖٗ ،ـ).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح مشكل اآلثار" .حتقيق :شعي األرنؤكط ( .طُ ،مؤسسة
الرسالةُٖٕٗ ،ـ).
الطحاكم ،أمحد بن زلمد" .شرح معاين اآلثار" .حتقيق :زلمد زىرم النجار كزلمد سيد جاد احلق،
(طُ ادلدينة :عامل الكت  ُْٗٗ ،ـ).
العسقالين :أمحد بن علي" .نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر" .حتقيق :عبد
اهلل بن ضيف اهلل الرحيلي( .طُ ،الرياض :مطبعة سفَتُِِْ،ق).
العسقالين ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف دتييز الصحابة" .حتقيق :عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى
زلمد معوض( ،طُ ،بَتكت  :دار الكت العلمية ُُْٓ ،ىػ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .تعريف أىل التقديس مبرات ادلوصوفُت بالتدليس" حتقيق :د.عاصم بن
عبداهلل القريويت( ،طُ ،عماف  :مكتبة ادلنارُّٖٗ ،ـ ).
العسقالين ،أمحد بن علي" .تقري التهذي " .حتقيق  :زلمد عوامة( ،طُ ،سوريا :دار الرشيد،
ُٖٔٗـ).
عمر :بشَت علي" .منهج اإلماـ أمحد يف إعالؿ األحاديث"(طُ ،كقف السالـََِٓ ،ـ).
الفسوم ،يعقوب بن سفياف" .ادلعرفة كالتاريخ" .حتقيق :أكرـ ضياء العمرم( ،طِ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُُٖٗ ،ـ).
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الشرح الكبَت" (طُ ،بَتكت :مكتبة لبناف،

الفيومي ،أمحد بن زلمد" .ادلصباح ادلنَت يف غري
ُٕٖٗـ).
القزكيٍت ،زلمد بن يزيد".سنن ابن ماجة" .حتقيق شعي األرنؤكط كآخركف( ،طُ ،دمشق :دار
الرسالة العادلية ََِٗمػ).
اللكنوم ،زلمد عبد احلي " .الرفع كالتكميل يف اجلرح كالتعديل" .حتقيق  :عبد الفتاح أبو غدة،
(طٕ ،حل  :مكت ادلطبوعات اإلسالميةََِْ ،ـ).
ادلديٍت ،علي بن عبد اهلل" .العلل" .حتقيق :زلمد مصطفى األعظمي( .طِ ،بَتكت :ادلكت
اإلسالميَُٖٗ ،ـ).
ادلزم ،يوسف بن عبد الرمحن" .هتذي الكماؿ يف أمساء الرجاؿ" .حتقيق  :بشار عواد معركؼ( ،
طُ ،بَتكت  :مؤسسة الرسالةَُٖٗ ،ـ).
ادلعافرم ،عبد ادللك بن ىشاـ".السَتة النبوية" .حتقيق :مصطفى السقا( .طِ،مصر :مكتبة كمطبعة
مصطفى البايب احلليب كأكالدهُٗٓٓ ،ـ).
ادلقدسي ،زلمد بن عبد الواحد" .األحاديث ادلختارة" .حتقيق :د .عبدادللك بن عبداهلل بن دىيش.
(ط ّ ،بَتكت :دار خضر للطباعة كالنشر كالتوزيع َََِ ،ـ).
النسائي أمحد بن شعي " .السنن الصغرل" ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة(.طِ ،حل  ،مكت
ادلطبوعات اإلسالمية ُٖٔٗـ).
النسائي ،أمحد بن شعي " .السنن الكربل" .حتقيق :د .حسن عبد ادلنعم شليب( .طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُُٗٗ ،ـ).
النمرم ،يوسف بن عبد اهلل" .التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين كاألسانيد" ،حتقيق :مصطفى بن أمحد
العلوم  ،زلمد عبد الكبَت البكرم( ،ط بدكف ،ادلغرب :كزارة عموـ األكقاؼ كالشؤكف
اإلسالميةُّٖٕ ،ق).
الوريكات :عبد الكرمي بن أمحد" .الوىم يف ركايات سلتلفي األمصار"( .طُ ،الرياض :مكتبة أضواء
السلفَََِ ،ـ).
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األحادٍث املتعازضة الٌازدة يف تعَني الصالة الٌضطى
مج ٌع ًحتقَقٌ ًدزاضةٌ
The Conflicting Hadeeths which are mentioned in
specifying the middle prayer
Compilation, investigation and a study

إعداد:
د .أمحد بن عبد العصٍص بن ُمقْسِن القُصَِّس

األستاذ ا١تاسا د بقاسم الدراسات اإلسالمية بكلية العلوـ كاآلداب ّتامعة القييم  -فرع الرس

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

املطتخلص
اٟتمد هلل كاليالة كالاسالـ لى رسوؿ اهلل ،كبعد:
موضوع البحث :يتناكؿ ىذا البحثٚ :تع كدراسة األحاديث ا١تتعارضة الواردة يف تعيُت
اليالة الوسطى ،يف قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)
[البقرة ]ِّٖ:حيث كردت أحاديث تفيد بظاىرىا أف اليالة الوسطى ىي صالة العير ،ككردت
أحاديث أخرل يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير.
أىداؼ البحث :يهدؼ ىذا البحث إىل ٚتع ىذه األحاديث كٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا
كٖتقيق ألفاظها ،مث رض مذاىب العلماء يف دفع التعارض نها ،مع ذكر للهم كحججهم ،مث
ا١توازنة كالًتجيح ،مع التعليل كاالستدالؿ للًتجيح.
أىم النتائج :بلغ دد األحاديث اليت مت دراستها تاسعة شر حديثا؛ شرة منها جاءت بأف
اليالة الوسطى ىي العير ،كأصحها :أف النيب  يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة العير فقاؿ:
"شغلونا ن اليالة الوسطى" .كتاسعة جاءت و
بلفظ يوىم أهنا غَت العير ،كأصحها :القراءة
ا١ترفو ة للنيب " :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير" .كمن خالؿ تتبع ىذه
األحاديث تبُت يل أنو مل ياسبق أف أحدا قاـ ّتمعها كدراستها كٖتقيق ألفاظها كبياف اليحيح منها.
كيرل الباحث أف أحاسن ما ي٬تمع بو بُت ىذه األحاديث :أف أمهات ا١تؤمنُت – الالئي ركين قراءة:
"كصالة العير" ٚ -تعن بُت ىذه القراءة ،كقراءة" :كاليالة الوسطى" ،اللتُت ٫تا قراءتُت ٥تتلفتُت،
كمنفيلتُت ،فأكىم ٚتعهما أهنما قراءة كاحدة؛ فوقع اإلشكاؿ.
أىم التوصيات :يوصي الباحث بأ٫تية دراسة كٖتقيق اآلثار ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت بعض
آيات القرآف الكرمي ،كاليت غالبا ما يتكئ ليها أ داء اإلسالـ للطعن يف اإلسالـ.
الكلمات الدالة (المفتاحية) :تفاسَت ،أحاديث ،تعارضٖ ،تقيق.
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Abstract
The topic of the research: This study deals with: the collection and study of
the contradictory Hadeeths mentioned in specifying the middle prayer, in the
verse which can be translated as : (Maintain with care the [obligatory] prayers and
[in particular] the middle prayer ) [Baqarah : 238] where there are hadeeths
according to their appearance that the middle prayer is the Asr prayer, and others
showing that the middle prayer is not the Asr prayer.
The objectives of the research: This research aims at collecting these
Hadiths, editing them, studying their narrations and verifying their words, and
then presenting the doctrines of the scholars in pushing the discrepancies with
them, with their reasons and arguments, and then balancing and validating,
mentioning my reasons and evidences for validating.
The most important results: The number of Hadiths studied was nineteen,
ten of which indicated that the middle prayer is the Asr , and the most correct of
all is the narration that the Prophet (peace be upon him) said (They (the
disbelievers) busied us from performing the Middle prayer, the Asr prayer,). The
other nine Hadeeths came with a word which deludes it is not the Asr prayer, and
the most correct of these is : the reading narrated direct to the Prophet peace be
upon him : (Maintain with care the [obligatory] prayers and [in particular] the
middle prayer and the Asr prayer ) and through following-up of these hadeeths, I
find that no one has ever collected, studied, and verified its words.
According to the researcher, the best way to combine these hadeeths is that
: the mothers of the believers – who narrated the reading - “and the Asr prayer” –
have combined this reading and that of “ and the middle prayer “ which are two
different and separate readings. Thus, the occurrence of the problem.
The most important recommendations: The researcher recommends the
importance of studying and investigating the confusing narrations that are
mentioned in the interpretation of some of the verses of the Noble Quran, which
the enemies of Islam often rely on to challenge Islam.
Keywords: Interpretation, Hadeeths, Conflicts, Validating.
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املقدمة
أهنَة املٌضٌع ًضبب اختَازي:
اٟتمد هلل كاليالة كالاسالـ لى رسوؿ اهلل ،كبعد:
فقد كرد يف تفاسَت قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)
أحاديث يوىم ظاىرىا التعارض فيما بينها يف تعيُت اليالة الوسطى الواردة يف اآلية؛
[البقرة]ِّٖ:
ي
فجاء يف بعضها أف ا١تراد باليالة الوسطى صالة العير ،كجاء يف بعضها اآلخر ما يوىم أف ا١تراد
باليالة الوسطى غَت صالة العير ،كقد أكرد ٚتع من ا١تفاسرين كاحملدثُت ىذه األحاديث كذكركا
دة أجوبة يف دفع التعارض نها ،إال أف ىذه األجوبة متفرقة يف و
كتب شىت ،كمل يٕتمع يف مؤلف
ماستقل ،كبعض ىذه األجوبة يعوزىا التحقيق ،إذ ال ٗتلو من مناقشة كا ًتاض ،كما أف أغلب
تقص ٢تا؛ من حيث ٚتعها كٗتر٬تها كدراسة
ا١تؤلفُت يورد ىذه األحاديث بشكل ٥تتير دكف ٍّ
أسانيدىا كبياف ألفاظها كما فيها من و
لل إف كجدت ،لذا فقد قدت العزـ لى إفراد ىذه
األحاديث بالتأليف ،كذلك ّتمعها من مظاهنا يف كتب التفاسَت كالقراءات كاٟتديث كالًتاجم
كغَتىا ،كمن مث ٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا كٖتقيق ألفاظها كبياف ما فيها من لل ،مع اٟتكم ليها
صحة كضعفا حاسب الينا ة اٟتديثية ،مث رض ماسالك العلماء كمذاىبهم يف دفع التعارض نها،
مث ا١توازنة كالًتجيح مع مناقشة ا١تذاىب األخرل كبياف ما يرد ليها من ا ًتاض ،إف كجد.
مشكلة البحث ًأهدافى:
يعاًف ىذا البحث مشكلة التعارض بُت األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كذلك
ّتمعها كٗتر٬تها كدراسة أسانيدىا ،مث رض ماسالك العلماء كمذاىبهم يف دفع التعارض نها ،مث
ا١توازنة كالًتجيح ،كمناقشة ا١تذاىب ا١ترجوحة.
الدزاضات الطابقة:
من خالؿ تتبعي لكشافات الكتب كالدكريات كاجملالت العلمية ،كغَتىا ،كقفت لى دد
يتاسن يل االطالع إال لى ثالثة منها.
من العناكين اليت أيلفت يف ىذا ا١توضوع ،إال أنو مل َّ
كمن العناكين اليت كقفت ليها يف موضوع اليالة الوسطى(ُ):
(ُ) استفدت يف رض ىذه ا١تؤلفات من الدكتور :بد اٟتكيم األنيس٤ ،تقق رسالة" :اليد البياسطى يف تعيُت =
- 46 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني

ُ -اٞتواب ن قولو تعاىل:
القاسم ٧تاح القرطيب (ا١تتوىفْٗٔ:ق).
(ِ)
الاسخاكم (ا١تتوىفّْٔ:ق).
ِ -جزء يف اليالة الوسطى ،لعلم الدين
ٌ
ّ -كشف ا١تغطٌى يف تبيُت اليالة الوسطى ،لعبد ا١تؤمن بن خلف الدمياطي
(ّ)
(ا١تتوىفَٕٓ:ق).
(ْ)
ْ -جزء يف اليالة الوسطى ،لؤلخنائي (ا١تتوىفَٕٓ:ق).
(ٓ)
ٓ -الاسبيل األكطا يف اليالة الوسطى ،البن الدريهم (ا١تتوىفِٕٔ:ق).
(ٔ)
ٔ -منظومة يف اليالة الوسطى كشرحها ،البن الشحنة اٟتليب (ا١تتوىفَٖٗ:ق).
(ٕ)
ٕ -اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى ،للاسيوطي (ا١تتوىفُُٗ:ق).
(ٖ)
ٖ -اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى١ ،تر ي بن يوسف الكرمي (ا١تتوىفَُّّ:ق).
(ٗ)
ٗ -معٌت اليالة الوسطى ،لعبد الغٍت النابلاسي (ا١تتوىفُُّْ:ق).
(َُ)
َُ -كشف الغطا ن اليالة الوسطى١ ،ترتضى الزبيدم (ا١تتوىفَُِٓ:ق).
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)،
(ُ)

لاسليماف بن أيب

= اليالة الوسطى" ،للاسيوطي (ص ،)ُّ:حيث ذكر ىذه ا١تؤلفات يف مقدمة ٖتقيقو للرسالة.
(ُ) انظر :تاريخ اإلسالـ (َُ ،)ٕٕٖ/كسَت أ الـ النبالء (ُٗ.)َُٕ/
(ِ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ّ) انظر :كشف الظنوف ن أسامي الكتب كالفنوف (ِ ،)ُِْٗ/كصلة ا٠تلف ٔتوصوؿ الاسلف (ص،)ّْٔ:
كالكتاب مطبوع بتحقيق٣ :تدم فتحي الاسيد ،كنشر دار اليحابة ،للنشر كالتوزيع.
(ْ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ٓ) انظر :أ ياف العير كأ واف النير (ّ.)ِٓٔ/
(ٔ) انظر :كشف الظنوف (ِ ،)ُٖٔٔ/كىدية العارفُت (ِ.)ُِّ/
(ٕ) مطبوع ضمن ٣تموع بعنواف " :شر رسائل يف التفاسَت ك لوـ القرآف" ،للاسيوطي .بتحقيق الدكتور :بد
اٟتكيم األنيس ،كنشر :دائرة الشؤكف اإلسالمية كالعمل ا٠تَتم بديب .كانظر :كشف الظنوف (ِ،)ََِٓ/
كىدية العارفُت (ُ.)ْْٓ/
(ٖ) مطبوع بتحقيق الدكتور :بد العزيز األٛتدم ،نشر كتوزيع :دار البخارم .كانظر :إيضاح ا١تكنوف
(ْ ،)َْٕ/كىدية العارفُت (ِ.)ِْٕ/
(ٗ) ذكره الدكتور /بد اٟتكيم األنيس ،كأشار إىل أنو ٥تطوط يف مكتبة رضا ،يف رامبور با٢تند ،برقم (ُ)ِِٓ/
(َٔٓ).
(َُ) انظر :ىدية العارفُت (ِ.)ّْٖ/
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لي الاسنديلي

ُُ -أنوار ا٢تدل يف ٖتقيق اليالة الوسطى ،حملمد شوكت
(ُ)
(ا١تتوىفَُِّ:ق).
كسأ رؼ بشكل موجز بالكتب اليت اطلعت ليها كىي:
الكتاب األكؿ" :كشف ا١تغطٌى يف تبيُت اليالة الوسطى" ،كمؤلف ىذه الكتاب ىو بد
ا١تؤمن بن خلف الدمياطي (ا١تتوىفَٕٓ:ق) ،كالكتاب مطبوع كيقع يف َِّ صفحات ،بتحقيق:
٣تدم فتحي الاسيد ،كقاسمو مؤلفو إىل ستة أبواب :الباب األكؿ :كذكر فيو األحاديث الدالة لى
أف اليالة الوسطى ىي العير ،كالباب الثاين :كذكر فيو فضائل صالة العير ،كالباب الثالث:
كذكر فيو األحاديث يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ،كاٞتواب
ن ىذه القراءة ،كقد أجاب نها بشكل موسع ،كىو من أحاسن ما كقفت ليو؛ إال أنو مل يورد
ٚتيع األقواؿ يف ا١تاسألة ،كأيضا مل ٭تقق القوؿ يف أسانيد ىذه الركايات بشكل مفيل ،كا١تؤلف ييعد
من أفضل من ناقش مشكلة التعارض بُت األحاديث ،كىو يورد األحاديث اليت يذكرىا بإسناده ىو
إىل مينفيها؛ إال أنو كما أسلفت يعوزه مزيد ٖتقيق للماسألة من حيث دفع التعارض بُت ىذه
األحاديث ،كيعوزه أيضا أنو مل ياستو ب األحاديث الواردة يف ا١تاسألة ،كذلك من حيث ٗتر٬تها
كدراسة أسانيدىا كٖتقيق ألفاظها كبياف ما فيها من لل ،كىو ما جعلٍت أنشط لدراسة ىذه ا١تاسألة
كٖتقيق القوؿ فيها .كالباب الرابع :كذكر فيو تفاسَت قولو تعاىل( :كقوموا هلل قانتُت) ،كالباب ا٠تامس:
كذكر فيو ما ركم ن الشافعي (ا١تتوىفَِْ:ىػ) رضي اهلل نو من رجو و إىل اٟتديث كذىابو إليو
ند ٥تالفة مذىبو لو ،كالباب الاسادس :كذكر فيو مذاىب اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة ككبار
العلماء يف ا١تراد باليالة الوسطى ،مع رض أدلتهم كاٞتواب نها .كا٠تا٘تة :كذكر فيها أف ا٠تالؼ
يف اليالة الوسطى ييعد من أكسع ماسائل ا٠تالؼ اليت تنازع فيها اليحابة كالتابعوف كمن جاء
بعدىم.
الكتاب الثاين" :اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى" ،تأليف :جالؿ الدين الاسيوطي
(ا١تتوىفُُٗ:ق) ،كىي رسالة قيَتة تقع يف ّ ْ-كرقات ٥تطوطة ،كقاـ بتحقيقها الدكتور :بد
اٟتكيم األنيس ،فبلغ دد صفحاهتا ْٗ صفحة ،تناكؿ فيها مؤلفها أقواؿ العلماء يف اليالة
الوسطى ،كذكر شرين قوال ،مع ذكر قائليها من اليحابة ،كالتابعُت ،كاألئمة األربعة ،كمشاىَت
العلماء ،مع ذكر حججهم كأدلتهم ،مث رجح أهنا صالة الظهر كانتير لو بذكر الدليل ليو كأجاب
ن األدلة اليت تفيد أهنا غَت الظهر بشكل موسع ،كىو ينحى يف ذلك إىل ماسلك الًتجيح ،حيث
(ُ) انظر :نثر اٞتواىر كالدرر يف لماء القرف الرابع شر (ص.)ُُٓ:
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ضعف كل األحاديث الدالة لى أهنا غَت الظهر ،كسيأيت مناقشة رأيو ند ذكر ماسالك العلماء يف
دفع التعارض بُت األحاديث.
الكرمي
الكتاب الثالث :اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى ،تأليف مر ي بن يوسف
ٌ
(ا١تتوىفَُّّ:ق) .كىي رسالة تتألف من ٓ ٕ-كرقات ٥تطوطة ،كقاـ بتحقيقها الدكتور :بد العزيز
مربكؾ األٛتدم ،فبلغ دد صفحاهتا ُّٖ صفحة .كقد اىتم ا١تؤلف بذكر األقواؿ يف ا١تراد باليالة
الوسطى حيث ذكر شرين قوال ،استهلها بالقوؿ األشهر ،كىو أف ا١تراد باليالة الوسطى صالة
العير ،كاختار ىذا القوؿ كانتير لو ،كالرسالة بشكل اـ تيعد ٥تتيرة حيث كاف جل اىتماـ ا١تؤلف
ىو تقيي أٝتاء القائلُت بكل قوؿ من اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة كغَتىم من العلماء ،مع
ذكر دليل كل قوؿ كلكن بشكل ٥تتير ،كرٔتا أكرد يف بعض ا١تواضع بعض ا١تناقشات كالردكد لى
األدلة ،مث ختم رسالتو ببياف معٌت الوسطى كسبب تاسميتها هبذا االسم ،كيالحظ أف ا١تؤلف مل
يتعرض ١تشكلة التعارض بُت األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كمل يناقشها البتة .كقد نص
لى ذلك يف مقدمة رسالتو حيث قاؿ" :ىذه إشارات لطيفة ك بارات شريفة تتعلق بالكالـ لى
مذاىب العلماء يف اليالة الوسطى لى سبيل االختيار )1(."....كقاؿ" :كالكالـ لى معٌت اآلية
كاٟتديث كما فيهما من الفوائد كا١تعاين ٦تا يطوؿ كليس قيدنا إال بياف مذاىب العلماء يف ىذه
ا١تاسألة"(.)2
خطة البحث:
جعلت البحث يف :يمقدمة ،ك٘تهيد ،كأربعة مباحث ،كخا٘تة.
ي
ا١تقدمة :كفيها بياف أ٫تية ا١توضوع ،كسبب اختياره ،كمشكلة البحث كأىدافو ،كالدراسات
الاسابقة حوؿ ا١توضوع ،كخطة البحث ،كا١تنهج ا١تتبع فيو.
التمهيد :كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :تعريف التعارض كاالختالؼ يف اٟتديث ،كماسالك العلماء يف دفعو.
ا١تطلب الثاين :تعريف القراءة الشاذة كحكم العمل هبا.
ا١تبحث األكؿ :كفيو رض األحاديث الواردة يف تعيُت اليالة الوسطى ،كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :األحاديث الواردة بأف اليالة الوسطى ىي العير.
(ُ) انظر :اللفظ ا١توطأ (ص.)ْْ:
(ِ) انظر :ا١تيدر الاسابق (ص.)ْٔ:
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ا١تطلب الثاين :األحاديث اليت يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير.
ا١تبحث الثاين :بياف كجو التعارض بُت األحاديث.
ا١تبحث الثالث :ماسالك العلماء يف دفع التعارض بُت ىذه األحاديث ،كفيو مطلباف:
ا١تطلب األكؿ :ماسلك اٞتمع.
ا١تطلب الثاين :ماسلك الًتجيح.
ا١تبحث الرابع :ا١توازنة كالًتجيح.
ا٠تا٘تة :كتشتمل لى أىم نتائج البحث.
منوج البحث:
ُٚ -تعت كل ما كقفت ليو من أحاديث تتعلق بتفاسَت اليالة الوسطى الواردة يف سورة البقرة،
كذلك من مظاهنا يف كتب :التفاسَت ،كاٟتديث ،كالقراءات ،كالًتاجم ،كغَتىا.
ِ -خرجت األحاديث كاآلثار الواردة يف البحث؛ كذلك من مظاهنا يف كتب التفاسَت ،كاٟتديث،
كالقراءات ،كالًتاجم ،كغَتىا ،مع ذكر كالـ أىل العلم فيها -إف كجد -فإف مل يوجد اجتهدت
رأيي يف اٟتكم ليها حاسب الينا ة اٟتديثية.
ّ -بينت أماـ كل حديث أك أثر – كرد يف ا١تنت  -درجتو من حيث اليحة كالضعف.
ْ -مل أكرد مذاىب اليحابة كالتابعُت كاألئمة األربعة كغَتىم يف ا١تراد باليالة الوسطى ،كإ٪تا
اقتيرت فقط لى دراسة األحاديث ا١ترفو ة أك ا١تختلف يف رفعها.
ٓ -أكردت قراءات اليحابة يف آية اليالة الوسطى ،كذلك ألف قراءة اليحايب  -كإف كانت يف
حكم القراءة الشاذة  -إال أهنا ال ٗتلو :إما أف تكوف من القراءات اليت نياسخ لفظها ،أك أف تكوف
قراءة لى التفاسَت ،ك لى االحتماؿ األكؿ تكوف يف حكم الشاىد لؤلحاديث ا١ترفو ة للنيب صلى
اهلل ليو كسلم ،كاليت ذيكرت فيها تلك القراءة.
كتبت تاريخ الوفاة لكل لم من األ الـ الواردة أٝتاؤىم يف صلب البحث ،كذلك أماـ اٝتو،
ٔ-
ي
كيف أكؿ موضع كركده ،كإذا تكرر اسم العلم فإين ال أكتب تاريخ كفاتو.
ٕ -بينت معاين الكلمات الغريبة اليت ٖتتاج إىل بياف ند أكؿ كركدىا ،كذلك بالرجوع إىل
ميادرىا ا١تختية.
ٖ -أشرت إىل مواضع اآليات ،بذكر أٝتاء الاسور كأرقاـ اآليات.
كيف ا٠تتاـ أسأؿ اهلل تعاىل أف ٯتنحنا الفقو يف دينو ،كأف يوفقنا للعلم النافع كالعمل الياٌف،
جل ك ال جواد كرمي،
كما أسألو أف ٬تزم لماء األمة خَت اٞتزاء ،كأف يوفقنا لاسلوؾ طريقهم ،إنو ٌ
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كآخر د وانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.

التنوَد:
قبل أف ندخل يف أصل ىذا البحث ٭تاسن بنا أف نعطي مقدمة موجزة يف:
املطلب األًل :تعسٍف التعازض ًاالختالف يف احلدٍث،
ًمطالك العلناء يف دفعى(.)1
أكال :تعريف الػتعارض كاالختالؼ يف اللغة كاالصطالح:
ض" ،كىذه ا١تادة ٢تا دة دالالت:
التعارض يف اللغة :مأخوذ من مادة " ى ىر ى
ض كا ًتض ،إذا انتيب كمنع كصار ارضان.
ض الشيء يػى ٍع ًر ي
األكىل :ا١تنع :ييقاؿ :ى ىر ى
الثانية :الظهور :ييقاؿ :رض ليو الشيء ،إذا أظهره كأبداه.
ارضت كتايب بكتابو،
ضة :ييقاؿ :ارض الشيء بالشيء يمعارضة ،أم قابلو ،ك
عار ى
ي
الثالثة :ا١تي ى
أم قابلتو.
()2
الرابعة :ا١تاساكاة كال ًػمثٍل :ييقاؿ :ارض فال هف فالنان إذا فعل مثل فعلو.
كا١تنع ىو ا١تقيود يف معٌت التعارض الذم يقع بُت األحاديث النبويةٔ ،تعٌت َّ
أف أحد اٟتديثُت
ض لػو.
ٯتنع مدلوؿ اآلخر ،كيػى ٍع ىًًت ي
ً
ً
ف
األمراف كاختلفا؛ إذا مل يػىتَّف ىقا ،كىٗتىالى ى
كاالختالؼ يف اللغة :ضد االتفاؽ ،ييقاؿ :ىٗتىالى ى
ف ٍ
()3
القوـ كاختػلى يفوا؛ إذا ذىب كل كاحد إىل ًخ ً
الؼ ما ذىب إليو اآلخر.
ٍى
ٌ
كأما تعريف التعارض كاالختالؼ يف االصطالح ،فهناؾ دة تعريفات للعلماء ،كمن أشهر
متضاداف يف
ىذه التعريفات ما ذكره النوكم (ا١تتوىفٕٔٔ:ىػ) ،حيث قاؿ" :ىو أ ٍف يأيت حديثاف
َّ
(ُ) ىذا ا١تطلب أفدت فيو من كتايب :األحاديث ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت القرآف الكرمي (ص )ُّ-ِٕ:ك
(ُْ.)ِْ-
(ِ) انظر :كتاب العُت ،للخليل بن أٛتد (ُ ،)ِِٕ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُ ،)ْْٓ/كمعجم مقاييس
اللغة ،البن فارس (ْ ،)ِِٕ/كلاساف العرب ،البن منظور (ٕ ،)ُٔٗ-ُٖٔ/كالتعارض كالًتجيح ،للربز٧تي
(ُ.)ُٓ/
(ّ) انظر :القاموس احمليط ،للفَتكز آبادم (ص ،)َُِْ:كلاساف العرب ،البن منظور (ٗ ،)ُٗ/كا١تيباح ا١تنَت،
للفيومي (ص.)ُٕٗ:
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رجح أحد٫تا".
ا١تعٌت ظاىران ،فييوفَّ يق بينهما ،أك يي َّ
()2
"اٟتديث الذم ارضو ظاىران مثلو".
ثانيا :مسالك العلماء في دفع التعارض بين األحاديث:
تعارض ظاىرم بُت حديثُت نبويُت فإف للعلماء يف دفعو ثالثة ماسالك٬ ،تب اتبا ها
إذا كقع
ه
لى الًتتيب اآليت(:)3
أكالن :اٞتمع:
فإف أكؿ ما ٬تب لى اجملتهد ىو ٤تاكلة اٞتمع بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت ما أمكن ،كال ٬توز
لو إ ماؿ أحد اٟتديثُت كترؾ اآلخر؛ إال إذا تعذر اٞتمع ،أك ثبت َّ
أف أحد٫تا ناسخ كاآلخر
مناسوخ ،أك ثبت َّ
أف يف أحد٫تا لة توجب رده ك دـ قبولو.
قاؿ الشافعي" :ال ييناسب اٟتديثاف إىل االختالؼ ما كاف ٢تما كجوه ٯتضياف معان" )4(.كقاؿ:
()5
"ككلما احتمل حديثاف أ ٍف يياستعمال معان استعمال معان ،كمل يػي ىعطِّ ٍل كاح هد منهما اآلخر".
كقاؿ ا٠تطايب (ا١تتوىفّٖٖ:ىػ)" :كسبيل اٟتديثُت إذا اختلفا يف الظاىر كأمكن التوفيق بينهما
كترتيب أحد٫تا لى اآلخر أ ٍف ال ي٭تمال لى ا١تنافاة كال ييضرب بعضها ببعض ،لكن يياستعمل كل
()6
ك و
احد منهما يف موضعو ،كهبذا جرت قضية العلماء".
ثانيان :الناسخ:
أف أحد٫تا ناسخ لآلخر؛ فإنو ييار و
إذا َّ
تعذر اٞتمع بُت اٟتديثُت ا١تتعارضُت ،أك ثبت َّ
حينئذ
ي
إىل الناسخ.
قاؿ الشافعي" :فإذا مل ٭تتمل اٟتديثاف إال االختالؼ ،كما اختلفت القبلة ٨تو بيت ا١تقدس
ك رفو اٟتافظ ابن حجر (ا١تتوىفِٖٓ:ىػ) بأنو:

(ُ) التقريب للنوكم (ِ ،)ُُٓ/مطبوع مع شرحو «تدريب الراكم» ،للاسيوطي.
(ِ) ٩تبة الفكر يف ميطلح أىل األثر ،البن حجر (ص.)َِ:
(ّ) انظر :البا ث اٟتثيث شرح اختيار لوـ اٟتديث ،البن كثَت (ص ،)َُٕ:كالبحر احمليط ،للزركشي
(ٖ ،)ُٖٔ/كفتح ا١تغيث ،للاسخاكم (ّ ،)ّٕ/كتدريب الراكم ،للاسيوطي (ِ ،)ُُٔ/كقوا د التحديث،
للقاٝتي (ص ،)ُّّ:ك٥تتلف اٟتديث ،ألسامة خياط (ص ،)ُّٕ:كأحاديث العقيدة ،للدبيخي
(ُ.)َْ/
(ْ) الرسالة ،للشافعي (ص.)ِّْ:
(ٓ) اختالؼ اٟتديث ،للشافعي (ص.)ْٖٕ:
(ٔ) معامل الاسنن ،للخطايب (ُ.)ٖٔ/
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كالبيت اٟتراـ ،كاف أحد٫تا ناسخان كاآلخر مناسوخان ،كال ياستدؿ لى الناسخ كا١تناسوخ إال ٓت ورب ن
بقوؿ ،أك و
رسوؿ اهلل  ،أك و
أف أحد٫تا بعد اآلخر ،فييعلم َّ
بوقت ،يدؿ لى َّ
أف اآلخر ىو الناسخ،
()5
أك ً
بقوؿ من ٝتع اٟتديث".
ثالثان :الًتجيح:
إذا تعذر اٞتمع بُت اٟتديثُت ،كمل يػى يقم دليل لى الناسخ؛ فإنو يييار حينئذ إىل الًتجيح ،كىو
أف ييعمل بأحد الدليلُت كيًتؾ اآلخر.
قاؿ الشافعي" :ال ٮتلو أحد اٟتديثُت أ ٍف يكوف أشبو ٔتعٌت كتاب اهلل ،أك أشبو ٔتعٌت سنن
النيب ٦ ،تا سول اٟتديثُت ا١تختلفُت ،أك أشبو بالقياس ،فأم األحاديث ا١تختلفة كاف ىذا فهو
() 2
أكال٫تا ندنا أ ٍف ييار إليو".
املطلب الثانُ :تعسٍف القساءة الشاذةً ،حكه العنل بوا.
أكالن :تعريف القراءة الشاذة يف اللغة كاالصطالح:
(ش َّذ):
الشذكذ يف اللغة يأيت ٔتعٌت :االنفراد ،كا١تفارقة .قاؿ ابن فارس (ا١تتوىفّٗٓ:ىػ) " :ى
الشُت كالذاؿ يدؿ لى االنفراد كا١تفارقة .ىش َّذ الشيء يى ًش ُّذ يش يذك نذا .كشذاذ الناس :الذين يكونوف يف
(ّ)
القوـ كلياسوا من قبائلهم كال مناز٢تم .ىك يش َّذا يف اٟتيى :ا١تتفرؽ منو".
كقبل تعريف القراءة الشاذة يف االصطالح ال بد من تعريف القراءة اليحيحة كضوابط
قبو٢تا ،كقد ذكر أبو شامة (ا١تتوىفٔٔٓ:ق) ،كابن اٞتزرم (ا١تتوىفّّٖ:ق) ثالثة أركاف للقراءة
اليحيحة ،كىي :موافقة العربية كلو بوجو ،كموافقة أحد ا١تياحف العثمانية كلو احتماال ،كصحة
(ْ)
الاسند.
كمىت اختل ركن من ىذه األركاف فإنو ييطلق ليها قراءة شاذة.
كاشًتاط ىذه األركاف الثالثة ىو الذم ليو أئمة التحقيق من الاسلف كا٠تلف ،كما ذكر ابن
اٞتزرم ،كناسبو إىل :أٛتد بن مار ا١تهدكم (ا١تتوىفَّْ:ق) ،كمكي بن أيب طالب

(ُ) اختالؼ اٟتديث (ص.)ْٖٕ:
(ِ) اختالؼ اٟتديث (ص.)ْٖٕ:
(ّ) معجم مقاييس اللغة ،البن فارس (ّ.)َُٖ/
(ْ) انظر :إبراز ا١تعاين من حرز األماين ،أليب شامة (ص ،)ٓ:كالنشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم (ُ.)ٗ/
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(ُ)

(ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كأيب مرك الداين (ا١تتوىفْْْ:ىػ).
إال أف بعض العلماء مل يكتف بيحة الاسند ،بل اشًتط أف تكوف القراءةي متواترنة كماستفيض نة
كمتلقاة بالقبوؿ من األمة .كىذا رأم ابن اليالح (ا١تتوىفّْٔ:ق)(ِ) ،كذكر النويرم
(ّ)
(ا١تتوىفٖٕٗ:ق) أنو مذىب اٞتمهور من القراء.
كبناء لى ما تقدـ فإف القراءة الشاذة ىي :كل قراءة فقدت ركنا أك أكثر من أركاف القراءة
اليحيحة ،كىذه األركاف ىي :موافقة العربية كلو بوجو ،كموافقة أحد ا١تياحف العثمانية كلو
احتماال ،كصحة الاسند؛ كذلك لى مذىب ابن اٞتزرم كمن تبعو ،أك التواتر؛ كذلك لى مذىب
ابن اليالح كمن تبعو.
ثانيا :حكم العمل بالقراءة الشاذة:
(ْ)
اختلف العلماء يف حكم العمل بالقراءة الشاذة لى قولُت :
األكؿ :جواز العمل بالقراءة الشاذة كاالحتجاج هبا ،كىذا مذىب أيب حنيفة
(ا١تتوىفَُٓ:ىػ) ،كأٛتد (ا١تتوىفُِْ:ىػ) ،إال أف اٟتنفية اشًتطوا أف تكوف القراءة الشاذة ماستفيضة
كمشهورة.
القوؿ الثاين :دـ جواز العمل بالقراءة الشاذة ،كىذا مذىب مالك (ا١تتوىفُٕٗ:ىػ)،
كالشافعي.
كاليحيح ىو جواز العمل بالقراءة الشاذة ،كاهلل تعاىل أ لم.

(ُ) انظر :النشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم (ُ.)ٗ/
(ِ) انظر :منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ،البن اليالح (ص.)َِ:
(ّ) انظر :شرح طيبة النشر ،للنويرم (ُ.)ُِٔ/
(ْ) انظر :ركضة الناظر كجنة ا١تناظر ،البن قدامة (ُ ،)َِّ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ ،)ُُّ/كإحكاـ
األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كالعدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ،
البن العطار (ُ ،)َّٖ/كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ُْٔ/كالبحر احمليط
يف أصوؿ الفقو ،للزركشي (ِ ،)ُِِ/كنيل األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
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املبحث األًل :األحادٍث الٌازدة يف تعَني الصالة الٌضطىً ،فَى مطلبان:
املطلب األًل :األحادٍث الٌازدة بأن الصالة الٌضطى هُ العصس:
(ُ) ن أيب مالك األشعرم رضي اهلل نو (ا١تتوىفُٖ:ق) قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
ليو كسلم« :اليالة الوسطى :صالة العير»[ )ُ(.ضعيف]
(ِ) ن بد اهلل بن ماسعود رضي اهلل نو (ا١تتوىفِّ:ق) قاؿ« :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل
صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت اصفرت الشمس ،أك اٛترت ،فقاؿ :شغلونا ن
اليالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا»[ )ِ(.صحيح هبذا اللفظ]
(ُ) أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٗ/كاللفظ لو ،كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ّ ،)ِٖٗ/كيف ماسند
الشاميُت (ِ ،)ْْٗ/ِ( ،)ُْْ/كال٫تا من طريق ٤تمد بن إٝتا يل بن ياش ،ن أبيو ،ن ضمضم،
ن شريح بن بيد ،ن أيب مالك ،بو .كىو ند الطرباين بلفظ" :اليوـ ا١تو ود يوـ القيامة ،كإف الشاىد يوـ
اٞتمعة ،كإف ا١تشهود يوـ رفة ،كيوـ اٞتمعة ذخره اهلل لنا ،كصالة الوسطى صالة العير".
"سئًل أبو داكد نو فقاؿ :مل
كاٟتديث فيو ثالث لل :األكىل :ضعف ٤تمد بن إٝتا يل بن ياش ،قاؿ اآلجرم :ي
كسألت مرك بن ثماف نو فذمو" .العلة الثانية:
كدخلت ٛتص غَت مرة كىو حي،
يكن بذاؾ ،قد رأيتو،
ي
ي
االنقطاع بُت ٤تمد بن إٝتا يل كأبيو؛ قاؿ أبو حامت" :مل ياسمع من أبيو شيئاٛ ،تلوه لى أف ي٭تىدِّث
فحدَّث" .انظر :هتذيب التهذيب (ٗ .)َٔ/العلة الثالثة :االنقطاع أيضا بُت شريح بن بيد كأيب مالك؛
قاؿ ابن أيب حامت يف ا١تراسيل (ص )َٗ:ن أبيو" :شريح بن بيد ،ن أيب مالك األشعرم :مرسل".
كاٟتديث ذكره ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ٕ )ُّٓ/كقاؿ" :ركاه الطرباين ،كفيو٤ :تمد بن إٝتا يل بن ياش،
كىو ضعيف".
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن ابن ماسعود من طريق٤ :تمد بن طلحة ،ن زبيد اليامي ،ن مرة بن شراحيل ،ن
كركم ن ٤تمد بن طلحة من سبعة شر طريقا:
ابن ماسعود ،بو .ي
األكؿ :طريق خلف بن الوليد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٔ ،)ّٕٖ/كالعقيلي يف الضعفاء
(ْ .)ٖٔ/الثاين :طريق ىاشم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٕ .)ّٕٓ/الثالث :طريق أيب
اصم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أبو وانة يف ا١تاستخرج (ُ .)ِٕٗ/الرابع :طريق بد الرٛتن بن
مهدم ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن ماجو يف سننو (ُ .)ِِْ/ا٠تامس :طريق أيب امر ،ن ابن
طلحة ،بو .أخرجو :الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كالبيهقي يف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ.)َُّ/
الاسادس :طريق ثابت بن ٤تمد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ .)ُٖٕ/الاسابع:
طريق بشر بن الوليد ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :أبو يعلى يف ماسنده (ٖ .)ْٕٓ/الثامن :طريق حجاج،
ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :ابن ا١تنذر يف األكسط (ِ .)ّٖٔ/التاسع :طريق الفضل بن دكُت ،ن ابن =
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= طلحة ،بو .أخرجو :ابن أيب شيبة يف ماسنده (ُ .)َِْ/العاشر :طريق إسحاؽ بن منيور ،ن ابن طلحة،
بو .أخرجو الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ .)ِِٖ/اٟتادم شر :طريق يزيد بن ىاركف ،كاٟتاسن بن موسى
األشيب ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو :الاسراج يف ماسنده (ص.)ُِٗ:
كقد ركاه ىؤالء االثنا شر بلفظ " :ن بد اهلل بن ماسعود قاؿ :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
اٛترت الشمس ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن صالة
اصفرت أك ٌ
ن صالة العير حىت ٌ
الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم نارا".
الثاين شر :طريق يزيد بن ىاركف ،ن ٤تمد بن طلحة ،بو .أخرجو :أٛتد يف ماسنده (ٔ ،)ِٓٔ/كابن ماجو يف
سننو (ُ ،)ِِْ/كالبزار يف ماسنده ،كما يف البحر الزخار (ٓ ،)ّٖٖ/بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ
اهلل صلى اهلل ليو كسلم :حباسونا ن صالة الوسطى حىت غابت الشمس ،مؤل اهلل بطوهنم كقبورىم نارا".
الثالث شر :طريق وف بن سالـ :أخرجو :ماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ْٕٔ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)َُّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٗ:بلفظ " :ن بد
اٛترت الشمس ،أك
اهلل قاؿ :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،حىت ٌ
اصفرت ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة الوسطى ،صالة العير ،مؤل اهلل
ٌ
أجوافهم ،كقبورىم نارا ،أك قاؿ :حشا اهلل أجوافهم كقبورىم نارا".
الرابع شر :طريق أيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ.)ِٖٓ/
بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ" :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير،
مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا".
ا٠تامس شر :طريق أيب النظر ،كأيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو :أخرجو الًتمذم يف سننو (ُ،)ّّٗ/
(ٓ ،)ُِٖ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُّٗ:قاال :حدثنا ٤تمود بن غيالف ،قاؿ :حدثنا أبو النضر ،كأبو
داكد (ىو الطيالاسي) ،ن ٤تمد بن طلحة بن ميرؼ ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل بن ماسعود ،قاؿ:
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :صالة الوسطى صالة العير".
الاسادس شر :طريق أيب داكد الطيالاسي ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/قاؿ:
حدثنا أبو داكد ،ن ٤تمد بن طلحة ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل ،قاؿ" :ىي العير".
الاسابع شر :طريق الفضل بن دكُت ،ن ابن طلحة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٔ/قاؿ:
حدثنا الفضل بن دكُت ،ن ٤تمد بن طلحة ،ن زبيد ،ن مرة ،ن بد اهلل ،ن النيب صلى اهلل ليو
كسلم قاؿ" :ىي العير".
كيالحظ من خالؿ تتبع طرؽ اٟتديث أف الركاة ن ٤تمد بن طلحة قد اختلفوا يف لفظ اٟتديث؛ فركاه اثنا شر
اٛترت
اصفرت أك ٌ
راكيا بلفظ" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت ٌ
الشمس ،فقاؿ :شغلونا ن صالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم نارا".
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير ،كإ٪تا ذكر الراكم – =
كىذا اللفظ ليس فيو أف النيب صلى اهلل ليو كسلم َّ
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(ّ) ن حذيفة رضي اهلل نو (ا١تتوىفّٔ:ق) قاؿٝ« :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
يقوؿ يوـ ا٠تندؽ :شغلونا ن صالة العير ،مؤل اهلل قبورىم كبيوهتم نارا .قاؿ :كمل ييلِّها و
يومئذ
ي
= كىو ابن ماسعود  -أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير .كركاه يزيد بن ىاركف –
يف إحدل الركايتُت نو  -بلفظ" :حباسونا ن صالة الوسطى حىت غابت الشمس ،مؤل اهلل بطوهنم كقبورىم
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير ،كأيضا مل
نارا" .كىذا اللفظ ليس فيو أيضا أف النيب صلى اهلل ليو كسلم َّ
يذكرىا الراكم .كركاه وف بن سالـ بلفظ" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة
اصفرت ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
اٛترت الشمس ،أك ٌ
العير ،حىت ٌ
فاسر فيو النيب صلى اهلل ليو كسلم
الوسطى ،صالة العير ،مؤل اهلل أجوافهم ،كقبورىم نارا" ،كىذا اللفظ َّ
اليالة الوسطى بأهنا العير ،كذكر الراكم أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير.
كركاه أبو داكد الطيالاسي بلفظ " :ن بد اهلل قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
فاسر فيو النيب صلى اهلل ليو كسلم اليالة
الوسطى صالة العير مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا" .كىذا اللفظ َّ
الوسطى بأهنا العير ،كركاية وف بن سالـ ،إال أف الراكم مل يذكر أف ا١تشركُت حباسوا النيب صلى اهلل ليو
كسلم ن صالة العير.
كي الحظ يف الطريق الرابع شر ،كا٠تامس شر ،كالاسادس شر :أف أبا داكد الطيالاسي قد اضطرب يف لفظ
اٟتديث ،فركاه مرفو ا بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير ،مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا" .كركاه
مرفو ا بلفظ" :صالة الوسطى صالة العير" .كقد تابعو لى ىذا اللفظ أبو النظر .كركاه موقوفا بلفظ:
"ىي العير" .كلعل ىذا ٦تا خلَّط فيو أبو داكد الطيالاسي ،كىو كإف كاف إماما ثقة حافظا إال أنو كاف ي٭تدِّث
من حفظو فرٔتا أخطأ؛ كما ذكر ذلك أبو حامت الرازم ،ك بد الرٛتن بن مهدم ،كابن حجر .انظر :هتذيب
التهذيب (ْ ،)ُِٖ/كالتقريب (ص .)َِٓ:كأما ركاية ابن أيب شيبة – يف الطريق الاسابع شر  -بلفظ:
"ىي العير"؛ فإهنا مشكلة جدا ،كال أدرم ما كجهها ،كلعل الوىم من ابن أيب شيبة؛ خيوصا كأنو قد ركاه
يف ماسنده بنفس اإلسناد ،يف الطريق التاسع ،باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت.
اصفرت أك
كأصح ىذه األلفاظ ركاية" :حبس ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير حىت ٌ
اٛترت الشمس ،فقاؿ" :شغلونا ن صالة الوسطى ،مؤل اهلل أجوافهم  -أك حشا اهلل أجوافهم  -كقبورىم
ٌ
نارا" .ألهنا جاءت ن اثٍت شر راكيا ،ن ٤تمد بن طلحة ،بو .كركاية األكثر مقدمة لى ركاية األقل.
كاٟتديث ن ابن ماسعود إسناده صحيح ،كقد أخرجو ماسلم.
ىذا كقد يركم ىذا اٟتديث من طريق أخرل ن ابن ماسعود ،كقد تفرد بإخراجو ابن حباف يف صحيحو (ٓ،)ُْ/
فقاؿ :أخربنا أٛتد بن ٭تِت بن زىَت ،قاؿ :حدثنا اٞتراح بن ٥تلد ،قاؿ :حدثنا مرك بن اصم ،قاؿ:
حدثنا ٫تاـ ،ن قتادة ،ن مورؽ ،ن أيب األحوص ،ن بد اهلل ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم" :صالة الوسطى :صالة العير" .كاإلسناد رجالو ثقات ،دا مرك بن اصم؛ فإنو صدكؽ ،إال أف
يف حفظو شيئا ،كلعلو كىم يف إسناد ىذا اٟتديث .انظر يف ترٚتتو :هتذيب التهذيب (ٖ.)ٖٓ/
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حىت غابت الشمس»(ُ) [صحيح]
(ْ) ن لي بن أيب طالب رضي اهلل نو (ا١تتوىفَْ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم،
أنو قاؿ يوـ ا٠تندؽ« :مؤل اهلل ليهم بيوهتم كقبورىم نارا ،كما شغلونا ن صالة الوسطى ،حىت
غابت الشمس»[ )ِ(.صحيح]
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن حذيفة من طريق :بيد اهلل بن مرك ،ن زيد بن أيب أنياسة ،ن دم بن ثابت،
ن زر بن حبيش ،ن حذيفة ،بو.
كركاه ن بيد اهللٜ :تاسةه من الركاة ،اتفق أربعة منهم لى ركايتو بلفظ" :شغلونا ن صالة العير" .حيث ٝتَّاىا
النيب صلى اهلل ليو كسلم العير ،كىم :بد اٞتبار بن اصم ،كأبو جعفر (ىو :بد اهلل بن ٤تمد النفيلي
اٟتراين) ،كىاشم بن اٟتارث ا١تركزم ،ك لي بن معبد بن شداد ،ك بد اهلل بن جعفر الرقي ،كقد اختيلًف فيو
لى بد اهلل بن جعفر يف لفظو كما سيأيت .أخرجو من طريق بد اٞتبار بن اصم :البيهقي يف إثبات
ذاب القرب (ص .)َُٗ:كأخرجو من طريق أيب جعفر :الطرباين يف ا١تعجم األكسط (ِ .)ِٕ/كأخرجو من
طريق ىاشم بن اٟتارث :ابن حباف يف صحيحو (ٕ .)ُْٖ/كأخرجو من طريق لي بن معبد :الطحاكم يف
شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِّ/كيف أحكاـ القرآف (ُ .)ِِٗ/كأخرجو من طريق بد اهلل بن جعفر :البيهقي
يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٗ:باللفظ الذم ركاه األربعة ا١تتقدموف ،كأخرجو نو البزار ،كما يف البحر
الزخار (ٕ ،) َّٖ/بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" .قاؿ الراكم :يعٍت صالة العير .كركاية األربعة
أصح .كأخرجو ا٠تطيب البغدادم يف تارٮتو (ُٔ ،)ََُ/من طريق ىاشم بن اٟتارث ،ن بيد اهلل بن
مرك ،بو .لكن جعلو ن بد اهلل ،كليس ن حذيفة ،كىو خطأ .كاٟتديث إسناده صحيح؛ رجالو من
بيد اهلل بن مرك فما فوؽ رجاؿ الشيخُت .كاٟتديث كإف كاف إسناده صحيحا إىل حذيفة ،إال أنو ٥تالف
يف لفظو لؤلحاديث اليحيحة ا١تركية ن صحابة آخرين ،حيث مل تيرح ىذه الركايات بأف النيب ﷺ ذكر
صالة العير ،كذلك لى اليحيح من تلك الركايات.
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن لي رضي اهلل نو من أربعة طرؽ ،كقد اختلف الركاة يف لفظو ن النيب صلى اهلل
ليو كسلم ،ك ن لي رضي اهلل نو؛ فركاه بعضهم ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن
اليالة الوسطى" .من غَت تفاس وَت من النيب صلى اهلل ليو كسلم لليالة الوسطى بأهنا العير .كركاه بعضهم
فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بأهنا العير.
بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى؛ صالة العير" .حيث َّ
كجاء يف بعض الركايات أف ليا قاؿ :شغل ا١تشركوف النيب صلى اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ن صالة
لي بالعير ،كجاء يف ركايات أخرل أف ليا ذكر فقط أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى
العير .حيث ٝتَّاىا ه
اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ،دكف أف يذكر صالة العير.
طرؽ ك ً
كفيما يلي تفييل ً
ألفاظ اٟتديث:
ي
أكالن :طريق ىبيدة الاسلماين ،ن لي ،بو .كلو ن ىبيدة ثالث طرؽ:
األكؿ :طريق ىشاـ بن حاساف ،ن ٤تمد بن سَتين ،ن ىبيدة ،بو .كركاه ن ىشاـ أحد شر راكيا؛ اتفق سبعة =

- 58 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني
و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ كىؤالء
= منهم لى ركايتو بلفظ ليس فيو ه
ىم :أبو أسامة (ٛتاد بن أسامة بن زيد) ،كا١تعتمر بن سليماف ،ك٭تِت بن سعيد القطاف ،كيزيد بن ىاركف،
ك ياسى بن يونس ،كركح بن بادة ،ككىب بن جرير .كركاه حفص بن غياث ،ك٭تِت بن زكريا بن أيب زائدة
بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" ،حيث فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بالعير .كركاه
أبو حامت الرازم ،ك٤تمد بن بد اهلل األنيارم ،ن لي :أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن
صالة العير .حيث ذكرىا لي فقط دكف النيب صلى اهلل ليو كسلم.
ابن خزٯتة يف
أخرجو من طريق أيب أسامة :ه
ماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٔ/كأخرجو من طريق ا١تعتمر بن سليماف :ي
البخارم يف صحيحو
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِٖٕ/ك
صحيحو (ِ ،)ِٖٗ/كأخرجو من طريق ٭تِت بن سعيد :ي
ي
بد بن ٛتيد يف ا١تنتخب
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِّٗ/ك ي
(ٔ ،)َّ/كأخرجو من طريق يزيد بن ىاركف :ي
(ص ،)ٓٓ:كالبخارم يف صحيحو (ٔ ،)َّ/كمل ياسق متنو ،كالدارمي يف سننو (ِ ،)ٕٖٓ/كالبزار يف البحر
الزخار (ِ ،)ُْٕ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُِّ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كأخرجو من طريق
ياسى بن يونس ،كركح بن بادة :البخارم يف صحيحو (ْ ،)َُُ/ٓ( ،)ّْ/كأخرجو من طريق كىب
بن جرير :الاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كأخرجو من طريق حفص بن غياث :أبو نعيم يف حلية األكلياء
(َُ ،)ِْ/كأخرجو من طريق ٭تِت بن زكريا :أبو داكد يف سننو (ُ ،)ُُِ/كأخرجو من طريق أيب حامت:
البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٕ:كأخرجو من طريق األنيارم :البخارم يف صحيحو (ٖ،)ْٖ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ .)ْٕٔ/كأصح ىذه الركايات من ىذا الطريق ىي الركاية اليت مل تيذكر فيها
صالة العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ ألف الركاة ٢تا أكثر كأكثق.
الثاين :طريق قتادة بن د امة الاسدكسي ،ن أيب حاساف (ماسلم بن بد اهلل األ رج) ،ن ىبيدة ،بو .كركاه ن
قتادة ثالثة من الركاة ،كىم :شعبة بن اٟتجاج ،كسعيد بن أيب ركبة ،ك٫تاـ بن ٭تِت ،فأما شعبة؛ فركاه نو
سبعة من الركاة ،اتفق ستة منهم لى ركايتو و
بلفظ مل يذكركا فيو صالة العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو
كسلم ،كال ن لي .كىم :ركح بن بادة؛ أخرجو من طريقو :البزار يف البحر الزخار (ِ ،)ُٕٖ/كخالد بن
اٟتارث؛ أخرجو من طريقو :الناسائي يف الاسنن اليغرل (ُ ،)ِّٔ/كيف الكربل (ُ ،)َِِ/ك لي بن
اٞتعد؛ أخرجو يف ماسنده ا١تعركؼ ٔتاسند ابن اٞتعد (ص ،)ُْٓ:كحجاج بن ٤تمد؛ أخرجو من طريقو:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٗٔ/ك٤تمد بن جعفر؛ أخرجو من طريقو:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٔ/كأبو النضر ىاشم بن القاسم؛ أخرجو من
طريقو :الاسراج يف ماسنده (ص .)ُُٗ:كخالف ىؤالء الاستة :اصم بن لي ،فركاه و
بلفظ أف النيب صلى
ي
فاسر اليالة الوسطى بأهنا العير؛ أخرجو من طريقو :ابن اٞتاركد يف ا١تنتقى من الاسنن
اهلل ليو كسلم َّ
ا١تاسندة (ص .)ْٗ:ك اصم ىو :ابن لي بن اصم بن صهيب ،صدكؽ رٔتا كىم .كما يف التقريب
(ص.)ِٖٔ:
كأما سعيد بن أيب ركبة؛ فركاه نو سبعة من الركاة ،اتفق ٜتاسة منهم لى ركايتو أيضا و
بلفظ مل يذكركا فيو صالة =
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= العير؛ ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كىم :بدة بن سليماف؛ أخرجو من طريقو:
الًتمذم يف سننو (ٓ ،)ُِٕ/ك بد الوىاب بن طاء ا٠تفاؼ؛ أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده
(ِ ،)ُّٓ/كصدقة بن بد اهلل الاسمُت؛ أخرجو من طريقو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٗ/ك٤تمد بن
جعفر؛ أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓٗ/كيزيد بن ًزٌريع؛ أخرجو من طريقو :ابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُٖٕ/كأبو نعيم األصبهاين يف تثبيت اإلمامة كترتيب ا٠تالفة (ص .)ِّٖ:كخالف ىؤالء اثناف
من الركاة؛ فأخرجو أبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُُّ/ن بيد اهلل بن مر ،ن بد األ لى بن بد
األ لى ،ن سعيد ،بو .كفيو ًذ ٍكير صالة العير ن لي .ك بيد اهلل ،ك بد األ لى :ثقتاف؛ إال أف بد
األ لى خالف يف لفظو ما تقدـ من الركاة .كأخرجو الطرباين يف ماسند الشاميُت (ْ ،)ْٗ/ن أٛتد بن
٤تمد بن ٭تِت بن ٛتزة ،ن أيب اٞتماىر ،ن سعيد بن بشَت ،ن قتادة ،بو .كذكر فيو :أف ليا فاسر
اليالة الوسطى بأهنا العير .كذكر يف إسناده :سعيد بن بشَت بدال من سعيد بن أيب ركبة ،كاآلفة يف ذلك
كلو من أٛتد بن ٤تمد بن ٭تِت؛ فإنو ضعيف كما قاؿ الذىيب .كذكر ابن حجر أف لو مناكَت .انظر :تاريخ
اإلسالـ ،للذىيب (ٔ ،)ُٔٗ/كلاساف ا١تيزاف ،البن حجر (ُ.)َٔٓ/
كأما ٫تاـ بن ٭تِت؛ فركاه نو هبيز بن أسد ،ك فا يف بن ماسلم ،فأما هبز :فذكر صالة العير ن لي ،كأما فاف:
فلم يذكر صالة العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي .أخرجو من طريقهما :أٛتد يف
ماسنده (ِ.)ّْْ/ِ( ،)ّْٔ/
الثالث :طريق خالد اٟتذاء ،ن ٤تمد بن سَتين ،ن ىبيدة ،بو .أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ،)ُٖٔ/
كالطرباين يف ا١تعجم األكسط (ٕ .)ِِّ/كيف ىذا الطريق جاء ًذ ٍكير صالة العير ن لي فقط.
كأصح ركايات اٟتديث من طريق ىبيدة الاسلماين ،ن لي؛ ىي الركايات اليت مل تيذكر فيها صالة العير ،ال ن
النيب صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي؛ ألف الركاة ٢تا أكثر.
ثانيا :طريق شعبة بن اٟتجاج ،ن اٟتكم بن تيبة ،ن ٭تِت اٞتزار ،ن لي ،بو.
و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب صلى
كركاه ن شعبة تاسعة من الركاة ،اتفق ٙتانية منهم لى ركايتو بلفظ ليس فيو ه
اهلل ليو كسلم ،كال ن لي؛ كىؤالء ىم :أبو امر العقدم ،ك بد الرٛتن بن مهدم ،ككىب بن جرير،
كمعاذ بن معاذ العنربم ،كأبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ ،)ّٗ/ك٤تمد بن جعفر ،كأبو النضر ،كحجاج
بن ٤تمد .أخرجو من طريق أيب امر :الطحاكم يف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كيف شرح معاين اآلثار
َُ ،)ُّٕ/كالبيهقي يف دالئل النبوة (ّ ،)ّْْ/كمل ياسق متنو .كأخرجو من طريق بد الرٛتن بن مهدم:
أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّْٗ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُّّ/كأخرجو من طريق كىب بن جرير :البيهقي
يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٕ:كيف دالئل النبوة (ّ ،)ّْْ/كأخرجو من طريق معاذ العنربم :ماسلم يف
صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كأخرجو من طريق ٤تمد بن جعفر :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِّْ/كالبزار يف البحر
الزخار (ّ ،)ّٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٓ/كأخرجو من طريق أيب النضر ،كحجاج بن ٤تمد :أبو
وانة يف ماستخرجو (ُ .)ِٗٔ/كخالفهم ككيع بن اٞتراح؛ فركاه بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة =
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فاسرىا النيب صلى اهلل ليو كسلم بالعير .أخرجو من طريقو :ابن أيب شيبة يف ا١تينف
= العير" ،حيث َّ
(ِ ،)ِْْ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كمل ياسق متنو ،كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ْٖٓ/كالاسراج يف
ماسنده (ص .)ّْٓ، ُِٗ، ٓٔ:كركاية الثمانية أصح.
ك٭تِت بن اٞتزار ىو :العرين ،لقبو زباف ،ثقة يرًم ىي بالتشيع ،قاؿ شعبة :مل ياسمع ٭تِت بن اٞتزار من لي إال ثالثة
أحاديث :كذكر منها ىذا اٟتديث .انظر :هتذيب التهذيب (ُُ.)ُُٗ/
ثالثا :طريق سليماف بن مهراف األ مش ،ن ماسلم بن صبيح ،ن يشتىػ ًٍَت بٍ ًن ىش ىكل ،ن لي ،بو .كركاه ن
األ مش تاسعة من الركاة ،اتفق ستة منهم لى ركايتو ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن
فاسر النيب صلى اهلل ليو كسلم اليالة الوسطى بأهنا العير .كىؤالء
اليالة الوسطى صالة العير" .حيث َّ
الركاة ىم :سفياف الثورم ،كأبو معاكية (٤تمد بن خازـ) ،ك بد اهلل بن ٪تَت ،كشعبة بن اٟتجاج ،كإبراىيم بن
طهماف ،ك مار بن رزيق .أخرجو من طريق سفياف :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٔ/كأٛتد يف ماسنده
(ِ ،)َْْ/ِ( ،)َّْ/كأبو يعلى يف معجمو (ص ،)ُٗٗ:كابن ا١تنذر يف األكسط يف الاسنن كاإلٚتاع
(ِ ،)ّٕٔ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٓ/كابن األ رايب يف معجمو (ُ ،)ّٕٔ/كالبيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ ،)ْٕٔ/كأخرجو من طريق أيب معاكية :سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ٖٖٗ/كابن أيب شيبة يف
ا١تينف (ِ ،)ِّْ/كأٛتد يف ماسنده (ِ ،)ّٓ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٕ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ُ ،)ُّٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٔ/كابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كالاسراج يف ماسنده
(ص ،)ُِٗ:كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ِ ،)ُِّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من
طريق بد اهلل بن ٪تَت :ابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٕٗ/كأخرجو من
طريق شعبة :أٛتد يف ماسنده (ِ ،)ِْٗ/كأخرجو من طريق إبراىيم بن طهماف :البيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ُُّ/كيف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من طريق مار بن رزيق :الاسراج يف ماسنده
بن يونس؛ فرككه
(ص .)ُِٗ:كخالف ىؤالء الاستة:
ي
بن زكريا بن أيب زائدة ،ك ياسى ي
يوسف بن خالد ،ك٭تِت ي
ن لي :أف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،من دكف تفاسَت من النيب صلى
اهلل ليو كسلم لليالة الوسطى بأهنا العير .أخرجو من طريق يوسف بن خالد :أبو يعلى يف ماسنده
(ُ ،)ُّٓ/كأخرجو من طريق ٭تِت :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِْٗ:كأخرجو من طريق ياسى بن
يونس :الناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ّٓ/َُ( ،)ُِٗ/كالاسراج يف ماسنده (ص .)ُُٗ:كيف طريق
يشتىػ ًٍَت بن ىش ىكل ذكر أغلب الركاة زيادةن يف اٟتديث ،كىي قوؿ لي :مث صالىا بُت ا١تغرب كالعشاء ،يعٍت
صالة العير .كاٟتديث من طريق يشتىػ ًٍَت بن ىش ىكل إسناده صحيح لى شرط ماسلم؛ إال أنو خالف يف لفظو
بن اٞتزار ،حيث جعل تفاسَت اليالة الوسطى بأهنا العير من قوؿ النيب صلى اهلل
ىبيد ىة الاسلماين ،ك٭تِت ى
ليو كسلم ،كسيأيت لو متابعة من طريق ًزٌر بن يحبىػٍيش ،ن لي ،إال أهنا ال تيلح للمتابعة؛ كوهنا جاءت
من طريق اصم بن أيب النجود ،كىو صدكؽ لو أكىاـ ،كما سيأيت.
رابعا :طريق اصم بن هبدلة ،ن ًزٌر بن يحبىػٍيش ،ن لي ،بو.
=
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(ٓ) ن ٝترة رضي اهلل نو (ا١تتوىفٖٓ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم قاؿ« :اليالة
الوسطى :صالة العير»[ )ُ(.ضعيف]
= كركاه ن اصم تاسعة من الركاة؛ كاختلفوا لى اصم يف لفظو؛ فركاه سفياف الثورم ،كأبو بكر بن ياش،
فاسر النيب صلى اهلل
ن النيب صلى اهلل ليو كسلم بلفظ" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" .حيث َّ
ليو كسلم اليالة الوسطى بأهنا العير .كركاه أبو وانة ،كإسرائيل ،كزائدة بن قدامة ،ن لي :أف ا١تشركُت
شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير ،من دكف تفاسَت من النيب صلى اهلل ليو كسلم لليالة
و
ذكر ليالة العير ،ال ن النيب
الوسطى بأهنا العير .كركاه جابر اٞتعفي ،كشعبة بن اٟتجاج بلفظ ليس فيو ه
صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كركاه ٛتاد بن زيد بلفظُت :األكؿ :مل يذكر فيو صالة العير ،ال ن النيب
صلى اهلل ليو كسلم كال ن لي ،كالثاين :ذكرىا ن لي فقط.
أخرجو من طريق سفياف الثورم :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٔ/كابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كأٛتد
يف ماسنده (ِ ،)ِْٖ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)َِِ/كأبو يعلى يف ماسنده (ُ ،)ُّْ/كابن جرير
يف تفاسَته (ٓ ،)ُْٖ/كالاسراج يف ماسنده (ص ،)ُٖٗ:كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كابن
أيب حامت يف تفاسَته (ِ ،)ْْٖ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ْٕٔ/كأخرجو من طريق أيب بكر بن
ياش :البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص ،)َُٖ:كأخرجو من طريق أيب وانة :البيهقي يف معرفة الاسنن
كاآلثار (ِ ،)َّٗ/كأخرجو من طريق إسرائيل :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٕ/كأخرجو من طريق زائدة
بن قدامة :الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كأخرجو من طريق جابر اٞتعفي :أٛتد يف ماسنده
(ِ ،)ِْْ/كأخرجو من طريق شعبة :البزار يف البحر الزخار (ِ ،)ُُٖ/كأخرجو من طريق ٛتاد بن زيد
باللفظ األكؿ :ابن ماجة يف سننو (ُ ،)ِِْ/كالبزار يف البحر الزخار (ِ ،)َُٖ/كابن خزٯتة يف صحيحو
(ِ ،)ِٖٗ/كأخرجو باللفظ الثاين :سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ِٖٗ/كابن حباف يف صحيحو
(ٓ .)ّٗ/كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده حاسن؛ من أجل اصم بن هبدلة ،كىو اصم بن أيب النجود؛
فإنو صدكؽ لو أكىاـ ،كما يف التقريب (ص .)ِٖٓ:كأما االضطراب يف لفظو فلعلو من اصم ،فقد يكوف
حدث بو مرة كذا كمرة كذا ،كمل يضبط لفظو.
ذكر ليالة
كالذم يًتجح يل من حديث لي أف أصح ألفاظو ىو ما أثبتُّو يف ا١تنت ،باللفظ الذم ليس فيو ه
العير ،ال ن النيب صلى اهلل ليو كسلم ،كال ن لي .كيأيت بعده اللفظ الذم فيو االقتيار لى ذكر
نت يف كل طريق ما يؤيد ىذا االختيار .كقد اقتير البخارم
صالة العير من لي رضي اهلل نو ،كقد بيٌ ي
لى ىذين اللفظُت يف صحيحو ،كىذا من دقتو رٛتو اهلل.
كركم ن قتادة من سبعة
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن ٝترة من طريق :قتادة ،ن اٟتاسن البيرم ،ن ٝترة ،بو .ي
طرؽ:
األكؿ :طريق سعيد بن أيب ركبة :أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ّّ ،)ِّٖ/ّّ( ،)َِٕ/كالًتمذم يف
سننو (ُ ،)ٕٔ/ٓ( ،)ِْٗ/كالبزار كما يف البحر الزخار (َُ ،)ُُْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ= ،)ُِٗ/
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(ٔ) ن أيب ىريرة رضي اهلل نو (ا١تتوىفٓٗ:ق) ن النيب صلى اهلل ليو كسلم قاؿ:
(ُ)
كركم موقوفا ،كىو اليحيح]
«اليالة الوسطى :صالة العير»[ .ضعيف مرفو ا ،ي
= (ٓ ،)ُّٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُْٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ ،)ََِ/كأبو
الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثُت (ْ ،)َِٓ/كأبو نعيم يف معرفة اليحابة (ّ.)ُُْٔ/
الثاين :طريق ٫تاـ بن ٭تِت بن دينار :أخرجو من طريقو :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٓ/كأٛتد يف ماسنده
(ّّ ،)َّٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٔٓ/
الثالث :طريق أباف بن يزيد العطار :أخرجو من طريقو :أٛتد يف ماسنده (ّّ ،)ِِٖ/كالركياين يف ماسنده
(ِ ،)ْٖ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ.)ََِ/
الرابع :طريق إٝتا يل ا١تكي :أخرجو من طريقو :الركياين يف ماسنده (ِ ،)ّْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ.)ُٕٗ/
ا٠تامس :طريق شعبة بن اٟتجاج :أخرجو من طريقو :الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ.)ََِ/
الاسادس :طريق سعيد بن بشَت :أخرجو من طريقو :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُّٗ/كالطرباين يف ماسند الشاميُت
(ْ.)ِٗ/
تلف يف ٝتا و من ٝترة،
كإسناد اٟتديث من قتادة فما فوقو رجالو ثقات رجاؿ الشيخُت؛ إال أف اٟتاسن ٥تيٍ ه
كللعلماء يف ٝتا و ثالثة مذاىب :األكؿ :أنو ٝتع منو مطلقا ،كىو مذىب ابن ا١تديٍت ،كاٟتاكم .الثاين :أنو
مل ي اسمع منو شيئا ،كىو مذىب ابن حباف ،كابن معُت ،كشعبة .الثالث :أنو ٝتع منو حديث العقيقة فقط،
كىو مذىب الناسائي ،كالدارقطٍت ،ك بد اٟتق ،كالبزار .انظر :نيب الراية ،للزيلعي (ُ .)ُْٗ/كالذم
يًتجح يل يف ىذا اٟتديث دـ صحة إسناده؛ لالختالؼ يف ٝتاع اٟتاسن من ٝترة ،خيوصا أنو مل ييرح
باسما و ىنا ،كاهلل أ لم.
كقد يركم اٟتديث من طريق أخرل ن ٝترة ،لكنو ال ييح؛ أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ،)ِْٖ/
بإسنادين ن جعفر بن سعد بن ٝترة ،ن خبيب بن سليماف بن ٝترة ،ن سليماف بن ٝترة ،ن ٝترة ،بو.
كجعفر بن سعد بن ٝترة :ليس بالقوم .كخبيب بن سليماف بن ٝترة٣ :تهوؿ .انظر :التقريب (ص،َُْ:
ُِٗ).
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن أيب ىريرة من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق سليماف التيمي ،ن أيب صاٌف ،ن أيب ىريرة ،بو.
كركاه ن التيمي :٭تِت بن سعيد القطاف ،ك٤تمد بن بد اهلل األنيارم ،كإٝتا يل بن إبراىيم بن لية ،كسهل بن
يوسف ،كبشر بن ا١تفضل ،كمعتمر بن سليماف .كقد اتفق ىؤالء الاستة لى ركايتو موقوفا لى أيب ىريرة،
كخالفهم بد الوىاب بن طاء؛ فركاه ن أيب ىريرة مرفو ا .كا١توقوؼ أصح؛ التفاؽ ىؤالء الاستة لى
كقفو ،ك بد الوىاب بن طاء كإف كاف ثقة إال أف ٭تِت بن سعيد القطاف ،كإٝتا يل بن لية أحفظ منو.
كقد رجح الدارقطٍت كقفو يف كتاب العلل (ٖ.)ََِ/
أخرجو من طريق ٭تِت بن سعيد :اإلماـ أٛتد يف العلل كمعرفة الرجاؿ ،ركاية ابنو بد اهلل (ُ ،)َٕٓ/كابن مندة =
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(ٕ) ن يك ىهيل بن حرملة (ا١تتوىف:؟) قاؿ :يسئً ىل أبو ىريرة ن اليالة الوسطى فقاؿ:
« اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ك٨تن بفناء بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ،كفينا الرجل
الياٌف أبو ىاشم بن تبة بن ربيعة بن بد مشس (ا١تتوىف:؟) ،فقاؿ :أنا أ لم لكم ذلك .فقاـ
= العبدم يف فتح الباب يف الكٌت كاأللقاب (ص ،)َّْ:كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٖ/كالبيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ .)ٕٔٓ/كأخرجو من طريق ٤تمد بن بد اهلل :البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ .)ٕٔٓ/كأخرجو
من طريق إٝتا يل بن إبراىيم بن لية :سعيد بن منيور يف سننو (ّ .)َّٗ/كأخرجو من طريق سهل بن
يوسف :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ .)ِْٓ/كأخرجو من طريق بشر بن الفضل ،كمعتمر بن سليماف :ابن
جرير يف تفاسَته (ٓ .)ُِٕ/ٓ( ،)َُٕ/كأخرجو من طريق بد الوىاب بن طاء :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)ُٖٖ/كابن خزٯتة يف صحيحو (ِ ،)َِٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٔٓ/
كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح موقوفا؛ أبو صاٌف :ىو البيرم ،كاٝتو ميزاف .قاؿ ٭تِت بن معُت ،ك لي
بن ا١تديٍت ،كأٛتد بن حنبل" :أبو صاٌف الذم ركل نو التيمي اٝتو :ميزاف" .قلت :كقد كثقو ٭تِت بن معُت،
ك لي بن ا١تديٍت ،كالعجلي ،كابن حباف ،كابن شاىُت .انظر :الطبقات الكربل ،البن سعد (ٕ،)ُٔٗ/
كتاريخ ابن معُت – ركاية الدكرم (ّ ،)َُِ/ْ( ،)ّٕٕ/كالعلل كمعرفة الرجاؿ ألٛتد  -ركاية ابنو بد اهلل
(ُ ،)َٕٓ/كالتاريخ الكبَت ،للبخارم (ٖ ،)ٖٖ/ٗ( ،)ٕٔ/كتاريخ الثقات ،للعجلي (ص ،)َٕٓ:كتاريخ
ابن أيب خيثمة – الاسفر الثالث (ِ ،)َِٔ/كالاسفر الثاين (ُ ،)ْٖٗ/كاٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت
(ٖ ،)ّْٕ/كالثقات ،البن حباف (ٓ ،)ْٖٓ/كتاريخ أٝتاء الثقات ،البن شاىُت (ص .)ِّٕ:كسليماف
التيمي ىو :ابن طرخاف ،ثقة .انظر :تقريب التهذيب (ص.)ِِٓ:
الثاين :طريق :بد اهلل بن ثماف بن خثيم ،ن بد الرٛتن بن نافع بن لبيبة الطائفي ،ن أيب ىريرة ،بو .موقوفا.
أخرجو من ىذا الطريق :بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٕٓ/كسعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)َٖٗ/كالبخارم يف
التاريخ الكبَت (ٓ ،)ّٕٓ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُُٕ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ،)ُٕٓ/
كابن حزـ يف احمللى (ّ.)ُٕٗ/
كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف؛ فيو بد الرٛتن بن نافع بن لبيبة الطائفي٣ ،تهوؿ اٟتاؿ ،ترجم لو البخارم يف
التاريخ الكبَت (ٓ ،)ّٕٓ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٓ ،)ِْٗ/كمل يذكرا فيو جرحا كال تعديال.
كقاؿ أبو حامت" :ركل ن أيب ىريرة كابن مر ،ركل نو بد اهلل بن ثماف بن خثيم كيعلى بن طاء".
الثالث :طريق ٤تمد بن أيب ٛتيد ،ن موسى بن كرداف ،ن أيب ىريرة ،بو .مرفو ا.
أخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ .)ُْٕ/كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جدا؛ فيو٤ :تمد بن أيب
ٛتيد؛ متفق لى ضعفو .انظر :هتذيب التهذيب (ٗ ،)ُِّ/كفيو :موسى بن كرداف :قاؿ ابن حباف" :كثر
خطؤه حىت كاف يركم ا١تناكَت ن ا١تشاىَت" .كقاؿ البزار" :ركل نو ٤تمد بن أيب ٛتيد أحاديث منكرة،
كأما ىو فال بأس بو" .كقاؿ ابن حجر" :صدكؽ رٔتا أخطأ" .انظر :هتذيب التهذيب (َُ ،)ّٕٔ/كتقريب
التهذيب (ص.)ْٓٓ:
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فاستأذف لى رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ،فدخل ليو ،مث خرج إلينا فقاؿ :أخربنا أهنا صالة
العير»[ )ُ(.ضعيف]
(ٖ) ن أـ سلمة رضي اهلل نها (ا١تتوىفِٔ:ق) قالت :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم« :شغلونا ن صالة الوسطى :صالة العير ،مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا»[ )ِ(.ضعيف
جدا]
النيب صلى اهلل ليو كسلم
(ٗ) ن ابن باس رضي اهلل نو (ا١تتوىفٖٔ:ق) قاؿ« :قاتل ُّ
أخىر العير ن كقتها ،فلما رأل ذلك قاؿ :اللهم من حباسنا ن
دكا ،فلم يفرغ منهم حىت َّ
(ّ)
اليالة الوسطى فامؤل بيوهتم نارا ،كامؤل قبورىم نارا»[ .صحيح]
(ُ) يركم ىذا اٟتديث ن أيب ىريرة من طريق :خالد بن دىقاف ،ن خالد ىسبىالىف ،ن يك ىهيل بن حرملة ،ن
أيب ىريرة ،بو .أخرجو ابن سعد يف الطبقات الكربل (اٞتزء ا١تتمم لطبقات ابن سعد ،الطبقة الرابعة)
(ص ،)ُُٖ:كالبخارم يف التاريخ الكبَت (ٗ ،)ٕٗ/كمل ياسق متنو ،كأبو زر ة يف الفوائد ا١تعللة (ص،)ْٖ:
كابن أيب اصم يف اآلحاد كا١تثاين (ُ ،)َِْ/كالبزار (كما يف كشف األستار) (ُ ،)ُٕٗ/كابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُُٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُْٕ/كابن حباف يف الثقات (ٓ،)ُّْ/
كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٕ ،)َُّ/كيف ماسند الشاميُت (ِ ،)ِٕٔ/كاٟتاكم يف ا١تاستدرؾ (ّ،)َْٕ/
كأبو نعيم يف معرفة اليحابة (ّ ،)ُّْٔ/كابن اساكر يف تاريخ دمشق (ُٔ ُِّ/ك ُُِ).
ُّم ًٍَتم ،كخالد ىسبىالىف؛ فإهنما ٣تهوال اٟتاؿ ،حيث ترجم ٢تما
كىذا اإلسناد ضعيف؛ من أجل :يك ىهٍيل بن ىح ٍرىملىةى الن ى
البخارم يف التاريخ الكبَت (ٕ ،)ُْٓ/ّ( ،)ِّٖ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٕ،)ُّٕ/
(ّ )ّّٔ/كمل يذكرا فيهما جرحا كال تعديال .كاٟتديث سكت نو اٟتاكم كالذىيب ،كأكرده ابن كثَت يف
تفاسَته (ُ ،)ْٔٗ/كقاؿ" :غريب من ىذا الوجو جدا".
(ِ) أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ِّ )ُّْ/قاؿ :حدثنا ٤تمد بن موسى بن ٛتاد الرببرم ،ثنا بد الرٛتن
بن صاٌف ،ح .كحدثنا اٟتاسُت بن إسحاؽ ،ثنا ٤تمد بن آدـ ،قاال :ثنا بد الرحيم ،ن ماسلم ا١تالئي ،ن
القاسم بن ٥تيمرة ،ن أـ سلمة ،...فذكره .كاٟتديث إسناده ضعيف جدا؛ فيو ماسلم بن كياساف الضيب
تفق لى ضعفو .انظر :هتذيب التهذيب (َُ.)ُّٓ/
ا١تالئي الرباد ،أبو بد اهلل ،الكويف ،األ ور ،يم ه
كاٟتديث أكرده ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ُ )َّٗ/كقاؿ" :ركاه الطرباين يف الكبَت ،كفيو ماسلم بن ا١تالئي
األ ور ،كىو ضعيف".
(ّ) يركم ىذا اٟتديث ن ابن باس من ٜتاسة طرؽ:
ىالؿ بن خباب ،كركاه ن ىالؿ ثالثةه من الركاة
األكؿ :طريق كرمة ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن كرمة :ي
باد بن العواـ .أخرجو من طريق ثابت :أٛتد يف ماسنده
ثابت بن يزيد األحوؿ ،كأبو وانة ،ك ي
ىم :ي
(ْ ،)ْْٕ/ك بد بن ٛتيد يف ا١تنتخب (ص .)َُِ:كأخرجو من طريق أيب وانة :الطحاكم يف شرح معاين =
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= اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كيف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٖ/كالطرباين يف ا١تعجم األكسط (ِ ،)ِْٖ/كيف ا١تعجم
الكبَت (ُُ .)ِّٗ/كأخرجو من طريق باد بن العواـ :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٗ/ن لي بن ماسلم
الطوسي ،ن باد ،بو .بنحو اللفظ ا١تذكور يف ا١تنت ،كخالفو البزار كما يف كشف األستار (ُ،)ُٕٗ/
فركاه ن لي بن ماسلم ،ن باد ،بو .كلكن بلفظ :قاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم" :صالة الوسطى
صالة العير" .كأخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/ن باد بن العواـ ،بو .باللفظ ا١تذكور
يف ا١تنت.
كقد اتفقت الطرؽ كلها ن كرمة ،ن ابن باس :بأف النيب صلى اهلل ليو كسلم مل ييفاسر اليالة الوسطى بأهنا
العير ،كإ٪تا ذكر الراكم  -كىو ابن باس  -أف النيب صلى اهلل ليو كسلم يشغل يوـ األحزاب ن صالة
العير ،فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن اليالة الوسطى ،"...كمل يي ىاس ِّمها النيب صلى اهلل ليو
كسلم بالعير .كأما ركاية البزار فإهنا ضعيفة؛ ١تخالفتو يف لفظو :ركاية الطربم كالطحاكم ن باد بن العواـ،
ن ىالؿ ،بو .ك١تخالفتو :ركاية ثابت بن يزيد ،كأيب وانة ،ن ىالؿ ،بو .كاٟتديث من طريق كرمة ،ن
ابن باس :إسناده صحيح.
الثاين :طريق مقاسم ،ن ابن باس ،بو .أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُّٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ُُٚ ،)ّْٖ/تيعهم من طريق :ابن أيب ليلى ،ن اٟتكم ،ن
مقاسم ،بو .بنحو اللفظ ا١تذكور يف ا١تنت .إال أف الطحاكم ركاه ن مقاسم ،كسعيد بن جبَت ،ن ابن
باس ،بو .فزاد يف إسناده :سعيد بن جبَت.
الثالث :طريق ركة بن الزبَت ،ن ابن باس ،بو .أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ ،)ِٕٗ/من طريق ابن
٢تيعة ،ن أيب األسود ،ن ركة ،بو .كلفظو :ن ابن باس" :أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ناسي
صالة الظهر كالعير يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم :شغلونا ن اليالة
حىت ذىب النهار ،أدخل اهلل قبورىم نارا .فيالىا بعد ا١تغرب" .كىذا الطريق ضعيف؛ فيو ابن ٢تيعة:
صدكؽ لكنو خلط بعد احًتاؽ كتبو ،كما يف التقريب (ص .)ُّٗ:كقد زاد فيو :أف النيب صلى اهلل ليو
كسلم ناسي صالة الظهر ،كىذا مل يذكره أحد من الركاة ،كقاؿ :شغلونا ن اليالة .كمل يقل :اليالة
الوسطى.
الرابع :طريق ٣تاىد ،ن ابن باس ،بو .أخرجو البيهقي يف إثبات ذاب القرب (ص )َُٗ:قاؿ :أخربنا أبو بد
اهلل اٟتافظ ،أنا أبو الطيب ٤تمد بن بد اهلل الشعَتم ،ثنا ٤تمش بن ياـ ،ثنا حفص بن بد اهلل ،حدثٍت
إبراىيم بن طهماف ،ن ماسلم ،ن ٣تاىد ،ن ابن باس قاؿ :قاتل رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم
ا١تشركُت حىت فاتتهم اليالة ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن صالة الوسطى صالة
العير مؤل اهلل قبورىم كأجوافهم نارا" .كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جداٞ ،تهالة أيب الطيب٤ ،تمد بن
بد اهلل الشعَتم ،ككذا ٤تمش بن ياـ ،حيث مل أقف ٢تما لى ترٚتة.
كاٟتديث ن ابن باس صحيح مرفو ا ،باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت ،كال ييح بزيادة" :صالة الظهر" ،من قوؿ ابن =
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(َُ) ن جابر بن بد اهلل رضي اهلل نو (ا١تتوىفُٕ:ق) أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم قاؿ يوـ ا٠تندؽ« :مؤل اهلل بيوهتم كقبورىم نارا ،كما شغلونا ن اليالة الوسطى ،حىت غابت
الشمس»[ )ُ(.ضعيف]
املطلب الثانُ :األحادٍث اليت ٌٍهه ظاهسها أن الصالة الٌضطى غري العصس:
فكتبت ٢تا ميحفا،
(ُ) ن مرك بن رافع (ا١تتوىف:؟) قاؿ :أمرتٍت حفيةي (ا١تتوىفْٓ:ق)
ي
فقالت« :إذا بلغت آية اليالة فأخربين .فلما بلغت( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)
(ِ)
أشهد أين ٝتعتيها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم».
[البقرة ]ِّٖ:قالت( :كصالة العير) ،ي
= باس ،كال بلفظ" :اليالة الوسطى صالة العير" ،من قوؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم.
(ُ) أخرجو البزار ،كما يف كشف األستار ن زكائد البزار ،للهيثمي (ُ )ُٕٗ/قاؿ :حدثنا اٟتاسن بن قز ة،
كأٛتد بن ٚتيل ،قاال :ثنا ٤تمد بن بد الرٛتن الطفاكم ،ن أيوب ،ن أيب الزبَت ،ن جابر ،...فذكره.
كإسناده ضعيف؛ فيو أبو الزبَت ،كىو٤ :تمد بن ماسلم بن تدرس ،كىو صدكؽ ،إال أنو كثَت التدليس خيوصا ن
جابر .قاؿ العالئي يف جامع التحييل (ص" :)َُُ:مشهور بالتدليس ،قاؿ سعيد بن أيب مرمي :ثنا الليث
قلت يف نفاسي :لو أين اكدتو فاسألتو أى ىًٝت ىع
بن سعد قاؿ :جئت أبا الزبَت فدفع يل كتابُت فانقلبت هبما ،مث ي
ِّثت نو .فقلت لو :أ ٍ لً ٍم يل لى ما
ىذا كلو من جابر؟ قاؿ :سألتو فقاؿ :منو ما
ٝتعت ،كمنو ما يحد ي
ي
ٝتعت منو؛ فأ ٍ لى ىم يل لى ىذا الذم ندم .ك٢تذا توقف ٚتا ة من األئمة ن االحتجاج ٔتا مل يركه الليث
ى
ن أيب الزبَت ن جابر ،كيف صحيح ماسلم دة أحاديث ٦تا قاؿ فيو أبو الزبَت ن جابر ،كلياست من طريق
الليث ،ككأف ماسلما رٛتو اهلل اطلع لى أهنا ٦تا ركاه الليث نو ،كإف مل يركىا من طريقو كاهلل أ لم" .كقاؿ
ابن حجر يف فتح البارم (ُ" :)ِْْ/كثقو اٞتمهور ،كضعفو بعضهم لكثرة التدليس".
كركم نها بلفظ" :كصالة العير" بالواك،
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن حفية رضي اهلل نها من أربعة طرؽ ،ي
كبلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كبلفظ" :كىي صالة العير" .كركم نها مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو
كسلم ،كموقفا ليها رضي اهلل نها ،كأصح ىذه الركايات ركاية إثبات الواك مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو
كسلم .كفيما يلي تفييل ذلك:
أكال :طريق مرك بن رافع ،موىل مر بن ا٠تطاب ،ن حفية ،بو .كىو أصح الطرؽ ن حفية .كقد يركم ن
مرك من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق زيد بن أسلم ،ن مرك ،بو .كركاه ن زيد بن أسلم ثالثةه من الركاة ،كلهم اتفقوا لى ركايتو
كىشاـ بن سعد ،كخالفهم
سعيد بن أيب ىالؿ،
بإثبات الواك ،كلكن اختلفوا يف رفعو ككقفو؛ فركاه مرفو ا :ي
ي
مالك فركاه موقوفا .أخرجو من طريق ً
سعيد بن أيب ىالؿ :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِِٗ:كابن
ه
ً
ابن بد الرب يف التمهيد (ْ= .)ِٕٗ/
جرير يف تفاسَته (ٓ .)َُِ/كأخرجو من طريق ىشاـ بن سعد :ي
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= كأخرجو مالك يف ا١توطأ (ِ ،)ُُٗ/كمن طريق و
مالك أخرجو :أبو بيد يف فضائل القرآف (ص،)ِِٗ:
كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٕ/كيف شرح معاين
كىشاـ بن سعد:
كسعيد بن أيب ىالؿ :صدكؽ،
اآلثار (ُ ،)ُِٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ٕٕٔ/
ي
ي
لكن ىشاما من أثبت الناس يف زيد بن
ه
صدكؽ لو أكىاـ ،كما يف التقريب (ص( ،)ِِْ:صَّ ،)ِٕٓ:
كبيَت ْتديثو؛ كما قاؿ الذىيب .كحديثو يمعترب فيما
أسلم؛ كما قاؿ أبو داكد .كىو من ا١تكثرين ن زيد،
ه
كافق فيو الثقات؛ كما قاؿ ابن حباف .انظر :اجملركحُت ،البن حباف (ّ ،)ٖٗ/كسَت أ الـ النبالء ،للذىيب
(ٕ .)ّْٓ/لذا فإف ركاية سعيد كىشاـ يف رفع اٟتديث تػي ىع ُّد زيادة مقبولة يف اٟتديث ،كوهنا جاءت ن
اثنُت من الركاة ن زيد ،ككال٫تا يىعضد الثاين يف تقوية ىذه الزيادة ،كسيأيت ما يقوم ركايتهما يف رفع
اٟتديث ،كذلك يف متابعة :أيب جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،بو .بإثبات
الواك مرفو ا.
الثاين :طريق أيب جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،بو .كقد يركم نهما من طريق
أٛتد
اىيم بن سعد ،ك ي
٤تمد بن إسحاؽ ،قاؿ :حدثٍت أبو جعفر ،كنافع ،فذكره .كركاه ن ابن إسحاؽ :إبر ي
بن خالد .أخرجو من طريق إبراىيم بن سعد :أبو يعلى يف ماسنده (ُّ ،)َٓ/كالطحاكم يف شرح مشكل
اآلثار (ٓ ،)ُّٕ/كيف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِٕ/كال٫تا من طريق يعقوب بن إبراىيم بن سعد ،ن
أبيو إبراىيم بن سعد ،ن ٤تمد بن إسحاؽ ،بو .بالواك مرفو ا .كأخرجو ابن حباف يف صحيحو
(ُْ ،)ِِٖ/من نفس الطريق كفيو " :مرك بن نافع" ،بدؿ " مرك بن رافع" .بالواك مرفو ا .كأخرجو من
طريق أٛتد بن خالد :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٓ:بالواك مرفو ا .كفيو " :مرك بن نافع"،
كأخرجو البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/أيضا من طريق أٛتد بن خالد ،بلفظ" :ىي صالة العير".
مرفو ا .كفيو " :مر بن رافع" .كركاية البيهقي بلفظ" :ىي صالة العير" شاذة ال تيح؛ ١تخالفتها ركاية أيب
داكد ن أٛتد بن خالد ،ك١تخالفتها ركاية إبراىيم بن سعد ،ن ابن إسحاؽ.
كأخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٓ:ن إٝتا يل بن إسحاؽ القاضي ،ن إٝتا يل (ىو :ابن بد
اهلل بن أيب أكيس) ،ن أخيو (ىو :بد اٟتميد بن بد اهلل بن أيب أكيس) ،ن سليماف (ىو :ابن بالؿ)،
ن بد الرٛتن بن بد اهلل (ىو :ابن أيب تيق) ،ن نافع ،بو .بالواك مرفو ا .كفيو " :مرك بن رافع ،أك ابن
نافع".
كقد اختلف الركاة يف اسم مرك بن رافع :فاألكثركف قالوا :مرك بن رافع ،كىو اليحيح ،كقاؿ بعضهم :مرك
بن نافع ،كقاؿ بعضهم :مر بن رافع .قاؿ البخارم يف التاريخ الكبَت (ٔ" :)َّّ/قاؿ بعضهم :مر ،كال
ييح ،كقاؿ بعضهم :مرك بن نافع ،كاليحيح :مرك" .كالطريق إىل أيب جعفر ،كنافع :إسناده صحيح.
أبو جعفر ٤تمد بن لي ىو :الباقر٤ ،تمد بن لي بن اٟتاسُت بن لي بن أيب طالب ،تابعي ثقة متفق لى
توثيقو .كنافع ىو :أبو بد اهلل ا١تدين موىل ابن مر ،ثقة ثبت فقيو مشهور .التقريب (ص .)ٓٓٗ:ك٤تمد
بن إسحاؽ :صدكؽ يدلس ،كما يف التقريب (ص ،)ْٕٔ:لكنو صرح بالتحديث ىنا فانتفت شبهة =
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ً
ف فيو لى ٤تمد بن مرك؛ فركاه
الثالث :طريق ٤تمد بن مرك ،ن أيب سلمة ،ن مرك بن رافع ،بو .كقد اختيل ى
نو :٭تِت بن سعيد القطاف ،ك بدة بن سليماف ،بالواك موقوفا .كركاه يزيد بن ىاركف ،ن ٤تمد بن مرك
بلفظ" :كىي صالة العير" ،موقوفا .ذكره من طريق ٭تِت :البوصَتم يف إٖتاؼ ا٠تَتة ا١تهرة (ُ )ُْْ/من
ابن جرير يف تفاسَته (ٓ .)َُِ/كأخرجو
ماسند ماسدد ،ن ٭تِت ،بو .كأخرجو من طريق بدة بن سليماف :ي
من طريق يزيد بن ىاركف :الطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ُ ،)ُِٕ/ن لي بن شيبة ،ن يزيد ،بو.
كركم ن يزيد بالواك موقوفا كركاية ٭تِت ك بدة ،أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:ن ٤تمد
ي
بن بد ا١تلك ،ن يزيد ،بو .كفيو " :مرك بن نافع" بدؿ " مرك بن رافع" .كركاية أيب سلمة ىذه –يف كقف
يد بن أسلم؛ يف
اٟتديث -مل ييتابع ليها ،حيث خالفو أبو جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،كز ي
أصح الطرؽ نو ،كركايتهم أقول كأصح .كأما ركاية لي بن شيبة ،ن يزيد بن ىاركف بلفظ" :كىي صالة
العير"؛ فهي ضعيفة؛ لشذكذىا ،حيث خالفو فيها ٤تمد بن بد ا١تلك ،ن يزيد ،كخالفو ٭تِت القطاف
ك بدة بن سليماف ،ن ٤تمد بن مرك .ك لي بن شيبة ىو :ابن اليلت بن يفور ،مل ييًتجم لو أحد
سول ا٠تطيب البغدادم يف تارٮتو (ُّ )ّّٗ/حيث قاؿ فيو" :أحاديثو ماستقيمة".
ثانيا :طريق نافع موىل ابن مر ،ن حفية ،بو .كقد يركم ن نافع من طريقُت:
األكؿ :طريق بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،بو .كركاه ن بيد اهللٛ :تاد بن سلمة ،كٛتاد بن زيد ،ك بد الوىاب
الثقفي ،كقد اتفقوا ٚتيعهم لى ركايتو بالواك مرفو ا .فأما ركاية ٛتاد بن سلمة :فأخرجها :ابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)َِٗ/كابن بد الرب يف التمهيد (ْ ،)ُِٖ/كال٫تا من طريق :أسد بن موسى ،ن ٛتاد بن
سلمة ،بو .كأخرجها ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِْ:من طريق مو – كىو ٤تمد بن األشعث -
كإسحاؽ بن إبراىيم ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،ن ٛتاد ،بو .كأخرجها ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٕ/من
طريق ا١تثٌت ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،بو .مرفو ا ،كلكن بلفظ" :كىي صالة العير" .كىذه الركاية ضعيفة،
أسد بن موسى يف ركايتها ن ٛتاد بن سلمة .كركاية
لشذكذىا؛ حيث خالف ا١تثٌت
ى
إسحاؽ بن إبراىيم ،ك ى
ا١تثٌت أكردىا البيهقي يف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ )َّْ/كقاؿ" :ال تيح" .كقد ركاه ٤تمد بن بشار باسند
متيل بُت نافع كحفية ،فأخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِْ:ن ٤تمد بن بشار ،قاؿ :كمل
نكتبو ن غَته ،ن حجاج بن ا١تنهاؿ ،ن بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،ن ابن مر ،ن حفية ،بو.
ىكذا ركاه ن نافع ،ن ابن مر ،كركاية ٤تمد بن بشار يف كصل اٟتديث ضعيفة ،كونو خالف يف إسناد
األشعث ،حيث ركاه ىؤالء الثالثة ،ن حجاج ،من
ك٤تمد بن األشعث ،ك
إسحاؽ بن إبراىيم،
اٟتديث:
ى
ى
ى
غَت ذكر ابن مر يف اإلسناد ،كاٟتديث جاء من طرؽ أخرل ن نافع من غَت ذكر ابن مر ،كما سيأيت
من طريق ٛتاد بن زيد ،ك بد الوىاب الثقفي ،كابن جريج .كركاية ٛتاد بن زيد :أخرجها :البيهقي يف الاسنن
الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/كأخرجها ابن بد الرب يف التمهيد ،كلكنها معلقة ن إٝتا يل بن إسحاؽ القاضي
(ْ .)َِٖ/كركاية بد الوىاب الثقفي :أخرجها :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٖ/كابن أيب داكد يف =
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األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير
= ا١تياحف (ص.)ُِْ:
الثاين :طريق ابن جريج ،ن نافع ،بو .كقد ركاه بالواك موقوفا لى حفية ،أخرجو من طريقو :بد الرزاؽ يف
ا١تينف (ُ .)ٕٖٓ/كركاية بيد اهلل أثبت من ركاية ابن جريج١ ،تا سيأيت من ا١تتابعات لو.
كركاية نافع ن حفية مرسلة؛ كما نص لى ذلك ابن أيب حامت يف ا١تراسيل (ص )ِِٓ:حيث قاؿ" :كركاية
لكن نافعا قد صرح برؤيتو ١تيحف حفية ،فيكوف اٟتديث متيال،
نافع ن حفية يف بعضو مرسل"َّ .
ففي ركاية الطربم (ٓ :)َِٗ/قاؿ نافع" :فرأيت ذلك يف ا١تيحف فوجدت فيو الواك" .كيف ركاية أيب داكد
يف ا١تياحف (ص )ُِْ:قاؿ نافع" :فقرأت ذلك يف ا١تيحف فوجدت فيو الواكاف" .كيف ركاية البيهقي يف
الاسنن الكربل (ُ :)ٕٕٔ/قاؿ نافع" :فرأيت الواك معلقة" .كيف ركاية إٝتا يل بن إسحاؽ كما يف التمهيد
(ْ :)ُِٖ/قاؿ نافع" :فرأيت الواك فيها" .قاؿ البيهقي يف الاسنن الكربل (ُ )ٕٕٔ/ن إسناد ركاية نافع:
"كىذ ا ماسند ،إال أف فيو إرساال من جهة نافع ،مث أكده ٔتا أخرب ن رؤيتو" .ك٦تا يقوم اتياؿ اٟتديث :أف
نافعا ركاه ن مرك بن رافع ،ن حفية ،كما تقدـ يف طريق مرك بن رافع ،فيكوف نافع ركاه ن مرك
بن رافع ،ن حفية ،كرآه يف ميحف حفية.
ثالثا :طريق سامل بن بد اهلل ،ن حفية ،بو.
كاٟتديث يركيو من ىذا الطريق :أبو بشر ،جعفر بن إياس ،كقد اضطرب فيو أبو بشر يف إسناده كمتنو؛ فركاه ن
بد اهلل بن يزيد األزدم ،ن سامل ،بو .بإثبات الواك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)َِٖ/كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُُِ:كال٫تا ن ٤تمد بن بشار ،ن ٤تمد بن جعفر ،ن
شعبة ،ن أيب بشر ،بو .كركاه أبو بشر :ن سامل بن بد اهلل ،كلكن بإسقاط الواسطة بينو كبُت سامل ،بغَت
كاك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٔ/ن يعقوب ،ن ىشيم ،ن أيب
بشر ،ن سامل ،بو .كركاه أبو بشر :ن رجل ،ن سامل ،بو .بغَت كاك موقوفا .أخرجو من ىذا الطريق :أبو
بيد يف فضائل القرآف (ص ،)ِِٗ:كابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كال٫تا ن ىشيم ،ن أيب
بشر ،ن رجل ،ن سامل ،بو .لكن لفظ ابن أيب شيبة :قالت" :اليالة الوسطى :صالة العير" .كطريق
سا ومل ىذا ال ييح؛ كذلك ألف سا١تا مل يرًك ن حفية ،فهو منقطع ،كلالضطراب يف سنده لى أيب بشر؛
فمرة يركيو أبو بشر ن رجل مبهم ،كمرة يركيو ن سامل بال كاسطة ،كمرة يركيو بواسطة بد اهلل بن يزيد.
رابعا :طريق أيب رافع ،موىل حفية ،ن حفية ،بو.
أخرجو البخارم يف التاريخ الكبَت (ٓ ،)ُِٖ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِْ/كال٫تا من طريق ثماف بن
بشر ،ن أيب امر ،ن بد الرٛتن بن قيس ،ن ابن أيب رافع ،ن أيب رافع ،بو .بالواك مرفو ا.
كأبو رافع ىو :نفيع بن رافع اليائغ ،أبو رافع ،ا١تدين ،نزيل البيرة ،موىل ابنة مر ،كقيل :موىل بنت العجماء.
أدرؾ اٞتاىلية ،ركل ن حفية بنت مر رضي اهلل نها ،كركل نو ابنو بد الرٛتن .ثقة ثبت .انظر:
هتذيب التهذيب (َُ ،)ِْٕ/كالتقريب (ص .)ٓٔٓ:كابن أيب رافع ىو :بد الرٛتن .ذكره ابن حجر من
ضمن الركاة ن أبيو أيب رافع ،كمل أقف لو لى ترٚتة ،كىو غَت بد الرٛتن بن أيب رافع ،موىل رسوؿ اهلل =
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[صحيح بإثبات الواك ،مرفو ا].
(ِ) ن أيب يونس (ا١تتوىف:؟) موىل ائشة أـ ا١تؤمنُت (ا١تتوىفٕٓ:ق) أنو قاؿ :أمرتٍت ائشةي
بلغت ىذه اآلية فآذين( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أف أكتب ٢تا ميحفا ،مث قالت« :إذا ى
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:فلما بلغتها آذنتها ،فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت) .مث قالتٝ :تعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم»[ )ُ(.صحيح مرفو ا]
= صلى اهلل ليو كسلم ،الذم يركم نو ٛتاد بن سلمة.
كىذا اإلسناد ضعيف؛ ٞتهالة ابن أيب رافع ،لكن جاء من طريق أخرل كفيها متابعة البن أيب رافع؛ أخرجها
البخارم يف التاريخ الكبَت (ٔ ،)َّّ/ن يعقوب بن ٤تمد ،ن سعيد بن ٭تِت ،ن جده ،ن أيب رافع،
بو .كمل ياسق متنو .كىذه ا١تتابعة ال ييعتد هبا ،لضعف يعقوب بن ٤تمد ،قاؿ الذىيب يف ا١تغٍت يف الضعفاء
(ِ" :)ٕٓٗ/ضعفو أبو زر ة كغَته ،كىو اٟتق ،ما ىو ْتجة".
كاٟتديث صحيح بركاية إثبات الواك مرفو ا للنيب صلى اهلل ليو كسلم ،كذلك لؤلسباب اآلتية:
أف ركاية إثبات الواك مرفو ة جاءت من طريق ٛتاد بن سلمة  -لى اختالؼ نو  ،-كٛتاد بن زيد ،ك بد
الوىاب الثقفي ،ن بيد اهلل بن مر ،ن نافع ،ن حفية ،بو .كجاءت من طريق زيد بن أسلم يف أصح
الطرؽ نو ،كأبو جعفر ٤تمد بن لي ،كنافع موىل ابن مر ،ن مرك بن رافع ،ن حفية ،بو .كجاءت
من طريق أيب رافع موىل حفية ،ن حفية ،بو .كىؤالء كلهم أئمة ثقات ،كىو موصوؿ بُت نافع كحفية
كما بينت ذلك.
كأما ركاية إثبات الواك موقوفة فقد جاءت أيضا من أئمة ثقات ،إال أف الركاة ٢تا أقل ،كإذا تعارض الوقف كالرفع
بُت ركاةو متماثلُت يف اٟتفظ كاإلتقاف؛ فإف اٟتكم يكوف لؤلكثرية ،لى مذىب اٞتمهور من احملدثُت ،كما
نص لى ذلك اٟتافظ ابن حجر يف كتابو :النكت لى كتاب ابن اليالح (ِ .)ٕٕٖ/كألنو إذا تعارض
الوقف كالرفع فاٟتكم للرفع؛ ألف راكيو مثبت كغَته ساكت ،كلو كاف نافيا فا١تثبت مقدـ ليو؛ ألنو لم ما
خفي ليو .كما ىو رأم ابن اليالح كالنوكم .انظر :مقدمة ابن اليالحٖ ،تقيق :الفحل (ص،)ُٓٓ:
كشرح النوكم لى ماسلم (ُ ،)ِّ/كفتح ا١تغيث بشرح ألفية اٟتديث ،للاسخاكم (ُ.)ُِٗ/
كأما ركاية حذؼ الواك؛ فإهنا مل ً
تأت إال من طرؽ ضعيفة ،ككذا ركاية" :كىي صالة العير"؛ فإهنا ضعيفة جدا.
ً
ف فيو لى أيب يونس يف إسناده؛ فركاه مالك ،ن زيد
(ُ) ىذا اٟتديث يركيو أبو يونس ،ن ائشة .كقد اختيل ى
بن أسلم ،ن القعقاع بن حكيم ،ن أيب يونس ،بو .كىذا الطريق إسناده صحيح ،كىو من أصح الطرؽ
ن ائشة .أخرجو مالك يف ا١توطأ (ِ ،)َُٗ/كمن طريق مالك أخرجو :أٛتد يف ا١تاسند (َْ،)َٓٓ/
كحفص بن مر يف جزء قراءات النيب صلى اهلل ليو كسلم (ص ،)ٕٔ:كماسلم يف صحيحو (ُ،)ّْٕ/
كالشافعي يف الاسنن ا١تأثورة (ص ،)ُِٕ:كأبو داكد يف سننو (ُ ،)ُُِ/كالًتمذم يف سننو (ٓ= ،)ٕٔ/
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(ّ) ن ىشاـ بن ركة (ا١تتوىفُْٓ:ق) ،ن أبيو (ىو ركة بن الزبَت ،ا١تتوىفْٗ:ق)،
قاؿ« :كاف يف ميحف ائشة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)».

(ُ)

= كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ)ِِِ/ك(َُ ،)ّٓ/كيف الاسنن اليغرل (ُ ،)ِّٔ/كأبو وانة يف
ا١تاستخرج (ُ ،)ِٗٓ/كابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)َِٗ:كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُِٕ/كيف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٔ/كأبو نعيم يف ا١تاسند ا١تاستخرج لى صحيح ماسلم
(ِ ،)ِِٗ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)َّْ/كالبغوم يف شرح
الاسنة (ِ.)ُِّ/
كركاه سعيد بن أيب ىالؿ ،ن زيد بن أسلم ،أنو بلغو ن أيب يونس موىل ائشة ،فذكره .أخرجو الطربم يف
تفاسَته (ٓ ،)ُِِ/بإسنادين :األكؿ :ن ٤تمد بن بد اهلل بن بد اٟتكم قاؿ :حدثٍت أيب ،كشعيب بن
الليث ،ن الليث قاؿ :أخربين خالد بن يزيد ،ن ابن أيب ىالؿ ،ن زيد :أنو بلغو ن أيب يونس موىل
ائشة مثل ذلك .كالثاين :ن ا١تثٌت قاؿ :حدثنا أبو صاٌف قاؿ :حدثٍت الليث قاؿ :حدثٍت خالد ،ن
سعيد ،ن زيد بن أسلم :أنو بلغو ن أيب يونس موىل ائشة ،ن ائشة مثل ذلك .قاؿ الشيخ أٛتد
شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓ" :)ُِِ/أك٢تما :منقطع بُت زيد بن أسلم كأيب يونس ،مث ىو
مرسل ،مل تي ٍذ ىكر فيو .كالثاين :منقطع ،كلكن فيو " ن ائشة" .ك٫تا حديث كاحد" .قلت :كمراد الطربم
بقولو :مثل ذلك :يقيد ما ركاه قبل ىذا اٟتديث ،ن حفية زكج النيب صلى اهلل ليو كسلم أهنا قالت:
لكاتب ميحفها :إذا بلغت مواقيت اليالة فأخربين حىت آمرؾ ما ٝتعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم يقوؿ .فلما أخربىا قالت :اكتب ،فإين ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم يقوؿ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)".
كركاه ىشاـ بن سعد ،ن زيد بن أسلم ،ن أيب يونس ،بو .أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص )َِٗ:قاؿ:
حدثنا بد اهلل ،حدثنا ٤تمد بن إٝتا يل األٛتاسي ،حدثنا جعفر بن وف قاؿ :أخربنا ىشاـ ،ن زيد ،ن
أيب يونس موىل ائشة قاؿ :كتبت لعائشة ميحفا ،فقالت" :إذا مررت بآية اليالة فال تكتبها حىت أمليها
ليك قاؿ :فأملتها لي( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)" .قاؿ الشيخ أٛتد
شاكر" :كىذا أيضا إسناد صحيح ،ركاتو ثقات ،كلكن ليس قو٢تا أهنا ٝتعتها من رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم" .قلت :ككونو موقوفا ال يضر؛ ألنو ثبت من طريق آخر مرفو ا فيكوف اٟتكم للرفع.
ٛتاد بن سلمة ،كمعم ًر بن راشد ،كقد اختلًف فيو لى و
(ُ) ركم ىذا اٟتديث ن ىشاـ من طريقً :
ٛتاد يف
ي ى
ي
لفظو؛ فركاه يزيد ،ن ٛتاد ،ن ىشاـ ،ن أبيو ،بلفظ" :كصالة العير" .أخرجو ابن أيب داكد يف
ا١تياحف (ص .)َِٖ:كركاه اٟتجاج ،ن ٛتاد ،ن ىشاـ ،ن أبيو ،بلفظ" :كىي صالة العير".
أخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٓ/كذكره ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ )ُْٕ/ن ٛتاد بن سلمة ،ن
ىشاـ ،ن أبيو .بلفظ" :كصالة العير" .كركاه بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٖٓ/ن معمر ،ن ىشاـ،
أنو قرأ ذلك يف ميحف ائشة ،كذكره بلفظ" :كصالة العير" .كاإلسناد يف كل الطرؽ صحيح لى شرط =
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[صحيح موقوفا]
سألت ائشة ن اليالة الوسطى ،فقالت« :كنا نقرأ
(ْ) ن أـ ٛتيد (ا١تتوىف:؟) ،قالت:
ي
يف اٟترؼ األكؿ لى هد رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت)»[ )ُ(.ضعيف]
(ٓ) ن ٛتيدة ابنة أيب يونس (ا١تتوىف:؟) ،موالة ائشة قالت« :أكصت ائشة لنا ٔتتا ها،
فوجدت يف ميحف ائشة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل
ي
(ِ)
قانتُت)»[ .ضعيف جدا]
= ماسلم ،دا ركاية معمر ،ن ىشاـ؛ فإف يف ركاية معمر ،ن ىشاـ شيئا ،كما قاؿ ابن حجر يف التقريب
(ص .)ُْٓ:كأما ركاية ابن جرير بلفظ" :كىي صالة العير" فهي مشكلة جدا ،كقد ذكرىا ابن كثَت يف
تفاسَته (ُ ،)ُٔٓ/كابن حجر يف فتح البارم (ٖ ،)ُٗٓ/كناسباىا للطربم بلفظ" :كىي صالة العير".
كىذا ٦تا يؤكد أهنا لياست خطأ يف الكتاب ،كالذم يغلب لى الظن أهنا كىم إما من ابن جرير ،أك من أحد
شيوخو ن ٛتاد .كاٟتديث كإف كاف موقوفا لى ائشة إال أنو جاء مرفو ا من طرؽ أخرل نها.
ابن جريج ،ن بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،ن أـ ٛتيد ،بو .كركاه ن ابن جريج أربعة
(ُ) ىذا اٟتديث يركيو ي
ابن جرير يف تفاسَته
من الركاة :حجاج ،ك٭تِت األموم ،ك بد الرزاؽ ،كأبو اصم .أخرجو من طريق حجاج :ي
ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ٓ ،)ُْٕ/كيف تارٮتو (ُُ ،)ٖٔٔ/كيف ا١تنتخب من ذيل ا١تذيل (ص ،)ُِٓ:ك ي
(ص ،)َُِ:كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار (ٓ ،)ُّٗ/كيف شرح معاين اآلثار (ُٚ ،)ُِٕ/تيعهم
بإثبات الواك ،موقوفا لى ائشة .كأخرجو من طريق ٭تِت األموم :ابن جرير يف تارٮتو (ُُ ،)ٖٔٔ/كيف
ا١تنتخب (ص ،)ُِٓ:بإثبات الواك موقوفا .كأخرجو من نفس الطريق يف تفاسَته (ٓ ،)ُْٕ/كلكن بدكف
كاك .كال أراه إال خطأ يف الكتاب .كركاه بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٖٓ/قاؿ :ذكر ابن جريج قاؿ:
أخربين بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،...فذكره .كمل ياسق لفظو .كأخرجو من طريق بد الرزاؽ ابن حزـ يف
احمللى (ّ ،)ُٕٕ/كذكره بإثبات الواك موقوفا .كأخرجو من طريق أيب اصم :ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ص ،)َُِ:بإثبات الواك موقوفا.
كاٟتديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ فيو بد ا١تلك بن بد الرٛتن ،كأـ ٛتيد ،ك٫تا ضعيفاف ،بد ا١تلك ىو :ابن بد
الرٛتن بن خالد بن أسيد القرشي .مل يوثقو إال ابن حباف يف الثقات (ٕ ،)َُٔ/كذكره البخارم يف التاريخ
الكبَت (ٓ ،)ُِْ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ٓ )ّٓٓ/كمل يذكرا فيو جرحا كال تعديال .كأـ ٛتيد،
كيقاؿ :أـ ٛتيدة بنت بد الرٛتن :قاؿ ابن حجر :ال ييعرؼ حا٢تا .انظر :هتذيب التهذيب (ُِ،)ْٔٓ/
كتقريب التهذيب (ص.)ٕٓٔ:
٤تمد بن أيب ٛتيد ،ن ٛتيدة ،بو .كركاه ن ٤تمد بن أيب ٛتيد ثالثة من الركاة ىم :ابن
(ِ) ىذا اٟتديث يركيو ي
ابن جرير يف تفاسَته =
امر ،كابن جريج ،ك بيد اهلل بن بد اجمليد اٟتنفي .أخرجو من طريق ابن امر :ي
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(ٔ) ن زياد بن أيب مرمي (ا١تتوىف:؟) ،أف ائشة رضي اهلل نها أمرت ٔتيحف ٢تا أف
ييكتب ،كقالت« :إذا بلغتم( :حافظوا لى اليلوات) فال تكتبوىا حىت تػي ٍؤًذني ًوين ،فلما أخربكىا أهنم
قد بلغوا قالت :اكتبوىا( :صالة الوسطى صالة العير)»[ )ُ(.ضعيف]
(ٕ) ن قبيية بن ذؤيب (ا١تتوىفٖٔ:ق) قاؿ :يف ميحف ائشة رضي اهلل نها( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)[ )ِ(.ضعيف]
(ٖ) ن بد اهلل بن رافع (ا١تتوىفَُُ:ق) قاؿ :أمرتٍت أـ سلمة أف أكتب ٢تا ميحفا،
كقالت« :إذا بلغت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فأخربين ،فأخربهتا فقالت :اكتب:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت)»[ )ّ(.صحيح ،موقوفا،
ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص،)َُِ:
= (ٓ ،)ُّٕ/بلفظ" :كىي العير" .كأخرجو من طريق ابن جريج :ي
بلفظ" :كصالة العير" ،كأخرجو من طريق بيد اهلل :الطحاكم كما يف اٞتوىر النقي (ُ ،)ْْٔ/بلفظ:
"كىي صالة العير".
كاٟتديث من ىذا الطريق ضعيف جدا ،فمدار إسناده لى٤ :تمد بن أيب ٛتيد ،كٛتيدة ،كىذاف الراكياف مل
أ رفهما ،كمل أجد ٢تما ترٚتة .قاؿ الشيخ أٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓٛ" :)ُّٕ/تيدة ابنة
أيب يونس موالة ائشة :ال أدرم من ىي ،كال ما شأهنا؟ مل أجد ٢تا ذكرا يف كل ا١تيادر اليت بُت يدم ،كال
يف كتاب الثقات البن حباف ،فأمرىا مشكل حقا ،كلعلها ابنة أيب يوسف".
(ُ) أخرجو سعيد بن منيور يف سننو (ّ ،)ُّٗ/كاللفظ لو ،كأبو بيد القاسم بن سالـ يف فضائل القرآف
(ص ،)ِِٗ:كال٫تا من طريق خييف ،ن زياد بن أيب مرمي ،بو .كىذا الطريق ضعيف؛ فيو خييف؛
كىو :ابن بد الرٛتن اٞتزرم ،أبو وف ،صدكؽ سيء اٟتفظ ،خلط بآخره ،كرمي باإلرجاء .انظر :التقريب
(ص ،)ُّٗ:كزياد بن أيب مرمي؛ مل تذكر كتب الًتاجم أف لو ركايةن ن ائشة.
(ِ) أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص )ُُِ:قاؿ :حدثنا بد اهلل ،حدثنا أٛتد بن اٟتباب ،حدثنا مكي،
حدثنا بد اهلل بن ٢تيعة ،ن ابن ىبَتة ،ن قبيية بن ذؤيب قاؿ :يف ميحف ائشة رضي اهلل نها:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .ىكذا قاؿ" :كصالة العير" بالواك؛ كذلك يف
ناسخة الكتاب اليت بتحقيق٤ :تمد بن بدة ،كالناسخة اليت بتحقيق :أيب سليم ا٢تاليل ،كالناسخة اليت
بتحقيق٤ :تب الدين بد الاسبحاف؛ إال أف العيٍت يف مدة القارم (ٕ )ِّٕ/كالاسيوطي يف الدر ا١تنثور
(ُ )ِٕٔ/ناسباه البن أيب داكد يف ا١تياحف من دكف "كاك" .كىكذا ىو بدكف "كاك" يف ناسخة الكتاب
اليت بتحقيق :آثر جفرم ،كلعلها ىي األصح.
كاٟتديث هبذا اإلسناد ضعيف؛ فيو بد اهلل بن ٢تيعة؛ صدكؽ ،خلط بعد احًتاؽ كتبو .كما يف التقريب
(ص ،)ُّٗ:كقبيية بن ذؤيب؛ مل تذكر كتب الًتاجم أف لو ركاية ن ائشة.
(ّ) يركم ىذا األثر ن أـ سلمة من طريق داكد بن قيس ،ن بد اهلل بن رافع ،ن أـ سلمة ،بو .كركم ن =
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هبذا اللفظ].
(ٗ) ن ىبَتة بن يرمي (ا١تتوىفٔٔ:ق) ،أنو ٝتع ابن باس قرأ ىذا اٟترؼ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير)[ )ُ(.حاسن هبذا اللفظ].
= داكد بن قيس من أربعة طرؽ :األكؿ :طريق بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ ،)ٕٓٗ/ن داكد بن قيس ،بو.
باللفظ ا١تذكور يف ا١تنت .كفيو إثبات الواك يف قولو" :كصالة العير" .الثاين :طريق ابن نافع ،ن داكد بن
قيس ،بو .أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٔ:كلفظو لفظ بد الرزاؽ ،بإثبات الواك .الثالث:
طريق ككيع ،ن داكد بن قيس ،بو .كقد اختلف يف لفظو لى ككيع؛ فركاه ىاركف بن إسحاؽ ،ك لي بن
٤تمد بن أيب ا٠تييب ،كال٫تا ن ككيع بإثبات الواك ،أخرجو نهما :ابن أيب داكد يف ا١تياحف
(ص ،)ُِٖ:كركاه ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/ن ككيع ،بدكف كاك ،كلفظو( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى) ،قالت" :اكتب العير" .كركاه أبو كريب ،ن ككيع بدكف كاك ،كلفظو:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) ،أخرجو ن أيب كريب :ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ .)ُٕٓ/ككذا ركاه ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ ،)ُٕٓ/ن ككيع ٔتثل ركاية ابن جرير .الرابع :طريق
سفياف ،ن داكد بن قيس ،بو .أخرجو من ىذا الطريق :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُِٖ:بدكف كاك.
كقد ركم أيضا ن أـ سلمة من طريق ميموف بن مهراف ،أخرجو ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص،)ُِٖ:
ن إسحاؽ بن إبراىيم ،ن سعد بن اليلت ،ن مرك بن ميموف ،ن ميموف ،بو .بدكف كاك.
كىذا األثر صحيح موقوفا لى أـ سلمة ،كلكن باللفظ الذم فيو إثبات الواك ،لكونو جاء ن ثالثة من الركاة ن
داكد بن قيس ،كىم :بد الرزاؽ ،كككيع لى اختالؼ نو ،كابن نافع ،كخالفهم سفياف فركاه بدكف كاك،
كركاية األكثر مقدمة لى ركاية األقل .كأما ركاية ميموف بن مهراف؛ فإف يف سندىا سعد بن اليلت ،ذكره
ابن حباف يف الثقات (ٔ )ّٕٖ/كقاؿ" :رٔتا أغرب".
(ُ) ركم ىذا األثر ن ابن باس من دة طرؽ ،كبألفاظ ٥تتلفة:
األكؿ :طريق شعبة ،ن أيب إسحاؽ ،ن ىبَتة بن يرمي ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن شعبة :كىب بن جرير،
ك٤تمد بن جعفر ،ك٭تِت القطاف ،كككيع .أخرجو من طريق كىب بن جرير :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ،)ُِِ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ٕٕٔ/ن ابن باس أنو قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى
كصالة العير) .كأخرجو من طريق ٤تمد بن جعفر :ابن أيب داكد يف ا١تياحف (ص ،)ُٗٔ:ن ابن
باس :أنو قرأ ىذا اٟترؼ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .كأخرجو من طريق
٭تِت القطاف :ابن حزـ معلقا يف احمللى (ّ ،)ُْٕ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير) .كأخرجو من طريق ككيع :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ )ِْْ/ن ابن باس قاؿ:
(حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير).
كيالحظ يف طريق كىب ابن جرير ك٤تمد بن جعفر ك٭تِت القطاف :أهنم اتفقوا لى ركايتو بلفظ( :كصالة العير)،
كخ الفهم ككيع فركاه بلفظ( :صالة العير) بدكف كاك .كركاية الثالثة ىي األصح ،لكثرهتم ،كألف ٭تِت القطاف =
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املبحث الثانُ :بَان ًجى التعازض بني األحادٍث:
ظاىر األحاديث الواردة يف قية ا٠تندؽ أف اليالة الوسطى اليت يحبس نها النيب  ىي
= أحفظ من ككيع.
الثاين :طريق أيب األحوص ،ن أيب إسحاؽ ،ن من ٝتع ابن باس .أخرجو سعيد بن منيور يف سننو
(ّ ،)ُٕٗ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،قاؿ( :ىي صالة العير).
كأخرجو ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٖٔ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى)
قاؿ( :العير).
كيالحظ يف ىذا الطريق أنو جاءت الركاية تفاسَتا لليالة الوسطى بكوهنا العير ،كىذا الطريق ضعيف جدا؛
ٞتهالة الراكم بُت أيب إسحاؽ ،كابن باس.
الثالث :طريق أيب إسحاؽ ،ن رزين بن بيد ،ن ابن باس ،بو .كركاه ن أيب إسحاؽ :قيس بن الربيع ،كأبو
زائدة ،كإسرائيل .أخرجو من طريق قيس :ابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُٕٖ/ن ابن باس قاؿ( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،قاؿ( :صالة العير) .كأخرجو من طريق أيب زائدة :أبو بيد يف فضائل
القرآف (ص ،)ّٗ:ن ابن باس أنو قرأ( :كاليالة الوسطى صالة العير) .كأخرجو من طريق إسرائيل:
البخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ِّْ/ن ابن باس( :الوسطى :العير) .كأخرجو ابن جرير يف تفاسَته
(ٓ ،)ُٕٗ/ن ابن باس قاؿ( :ىي صالة العير) .كأخرجو الطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ،)ُِٕ/
ن ابن باس قاؿ( :اليالة الوسطى :صالة العير).
كيالحظ يف ركاية قيس ،كإسرائيل :أف ابن باس فاسر اليالة الوسطى بيالة العيرٓ ،تالؼ ركاية أيب زائدة كاليت
فيها أف ابن باس قرأ بإضافة صالة العير لآلية.
كركاية شعبة أرجح من ركاية أيب زائدة ،كقيس بن الربيع ،كإسرائيل ،كسندىا حاسن .كأما أبو زائدة كإسرائيل؛ فإهنما
٦تن ركل ن أيب إسحاؽ بعد اختالطو كما يف "الكواكب النَتات" (ص َّٓ:ك ّٔٓ) .كأما قيس بن
الربيع فإنو صدكؽ تغَت ١تا كرب كأدخل ليو ابنو ما ليس من حديثو فحدث بو ،كما يف "التقريب"
(صْٕٓ) .كانظر :التفاسَت من سنن سعيد بن منيور (ُ ،)ُِّ/بتحقيق الدكتور :سعد آؿ ٛتيد ،فقد
أفدت من ٖتقيقو يف دراسة سند ىذا األثر.
ىذا كقد اختلف الركاة يف اسم :ىبَتة بن يرمي؛ فجاء ند ابن أيب شيبة أف اٝتو :مَت بن نعيم ،ك ند ابن جرير:
مَت بن مرمي ،ك ند ابن أيب داكد :مَت بن يرمي ،ك ند البيهقي كابن حزـ :ىبَتة بن يرمي.
كلعل اليواب أنو :ىبَتة بن يرمي ،كىو :الشبامي ،كيقاؿ :ا٠تاريف ،أبو اٟتارث الكويف ،ركل ن :ابن باس،
كركل نو :أبو إسحاؽ الاسبيعي ،قاؿ ابن حجر يف التقريب (ص" :)َٕٓ:ال بأس بو كقد يب بالتشيع".
كحكم ّتهالتو :٭تِت بن معُت ،كابن أيب حامت .انظر :اٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت (ٗ ،)َُُ-َُٗ/
كهتذيب التهذيب (ُُ.)ِْ-ِّ/
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صالة العير(ُ) ،كأما األحاديث الواردة ن أمهات ا١تؤمنُت يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى كصالة العير) فظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير؛ ألنو طف صالة العير
لى اليالة الوسطى ،كالعطف يقتضي ا١تغايرة؛ فدؿ لى أف صالة العير غَت اليالة الوسطى،
(ِ)
كىذا ٦تا يوىم التعارض بُت األحاديث.
املبحث الثالث :مطالك العلناء يف دفع التعازض بني هري األحادٍث:
للعلماء يف دفع التعارض بُت ىذه األحاديث ماسلكاف:
األول :مسلك الجمع :كذلك بالتوفيق بُت األحاديث كإ ما٢تا ٚتيعا ،كيذىب أصحاب
ىذا ا١تاسلك إىل أف ا١تراد باليالة الوسطى يف اآلية :ىي صالة العير ،كما دؿ ليو حديث:
"شغلونا ن اليالة الوسطى" ،الذم قالو النيب  يوـ ا٠تندؽ ،حينما شغلو ا١تشركوف ن صالة
العير ،كيرل أصحاب ىذا ا١تاسلك أف ال تعارض بُت ىذا اٟتديث كأحاديث أمهات ا١تؤمنُت،
اليت فيها قراءة" :كصالة العير" ،كقد أجابوا ن أحاديث أمهات ا١تؤمنُت بعدة أجوبة ْتيث تتالءـ
كتتوافق مع حديث ا٠تندؽ ،كمن ىذه األجوبة:
األكؿ :أف العطف يف قراءة" :كصالة العير" ىو من باب طف اليفات بعضها لى
(ُ) قية حبس ا١تشركُت للنيب صلى اهلل ليو كسلم ن صالة العير يوـ ا٠تندؽ ركاىا ستة من أصحاب النيب
صلى اهلل ليو كسلم ،كصحت ن أربعة منهم فقط ،كقد ركاه ثالثة منهم بلفظ" :شغلونا ن اليالة
الوسطى" من دكف أف يذكر النيب صلى اهلل ليو كسلم صالة العير ،كركاه كاحد بلفظ" :شغلونا ن اليالة
الوسطى صالة العير" حيث ٝتاىا النيب صلى اهلل ليو كسلم العير ،ككوف النيب صلى اهلل ليو كسلم مل
يييرح بأف الذم يشغل نو يوـ األحزاب ىي صالة العير إال أف أغلب الركاة من اليحابة الذين حكوا
قية ا٠تندؽ قد ذكركا أف الذم يشغل نو النيب صلى اهلل ليو كسلم يوـ ا٠تندؽ ىي صالة العير ،كقد
مضى مزيد تقرير ٢تذه ا١تاسألة يف هناية ٗتريج حديث لي رضي اهلل نو ،فلينظر ىناؾ.
(ِ) انظر حكاية التعارض يف :ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ (ص ،)ُٓٔ:كأحكاـ القرآف البن العريب
(ُ ،)ََّ/كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كتفاسَت القرطيب
(ّ ،)ُِّ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ٖٓ:كرياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين
(ُ ،)ٓٔٓ/كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ِْٔ/كشرح ابن ماجو١ ،تغلطام
(ص ،)ََُٖ:كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/ك مدة القارم شرح صحيح البخارم ،للعيٍت (ٕ،)ِّٕ/
كنواىد األبكار كشوارد األفكار ،للاسيوطي (ِ ،)َْْ/كفتح القدير ،للشوكاين (ُ ،)ِْٗ/كركح ا١تعاين،
لؤللوسي (ُ.)ْٓٗ/
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بعض ،فيكوف العطف يف ىذه القراءة لوصف اليالة بشيئُت :بأهنا كسطى ،كبأهنا ىي العير.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية (ا١تتوىفِٕٖ:ىػ)" :فإف قيل :فقد ركم ن ائشة رضي اهلل
نها أهنا قرأت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير كقوموا هلل قانتُت) ،كىذا
يقتضي أف يكوف غَتىا؛ ألف ا١تعطوؼ غَت ا١تعطوؼ ليو .قلنا :العطف قد يكوف للتغاير يف
الذكات ،كقد يكوف للتغاير يف األٝتاء كاليفات ،كقولو( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [األ لى ]ْ-ُ :كىو سبحانو كاحد ،كإ٪تا تعددت أٝتاؤه كصفاتو،
(ُ)
فيكوف العطف يف ىذه القراءة لوصفها بشيئُت :بأهنا كسطى ،كبأهنا ىي العير".
كذكر أصحاب ىذا القوؿ أف طف اليفات بعضها لى بعض موجود يف كالـ العرب
كثَتا؛ كمنو قوؿ الشا ر:
(ِ)
ىإىل ا١تلً ً
ك ال ىق ٍرًـ ىكابٍ ًن ا٢تيىم ًاـ ...ىكلىٍيث ال ىكتًيبى ًة ًيف ا١ت ٍزىد ىح ٍم
ي
ى
كقوؿ الشا ر:
(ّ)
ىاـ
يسلِّ ى
ا١تو ي
ص ىدل ا١تقابر ي
ت كالٍ ىمنيو يف ىلىٍي ًهم  ...فىػلى يه ٍم يف ى
ط ٍ
كقوؿ الشا ر:
(ْ)
كقىػَّرب ً
ت األ ًىدميى لًىر ًاى ىشٍي ًو  ...ىكأىلٍ ىفى قىػ ٍوى٢تىا ىك ًذبنا ىكىمٍيػنىا
ى
(ُ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٕٓ:
(ِ) ىذا البيت من الشعر مل أجده مناسوبا لقائلو ،كذكره دد من ا١تفاسرين كأىل اللغة يف كتبهم ،كمن الكتب
اليت ذكرتو :معاين القرآف ،للفراء (ُ ،)َُٓ/كاإلنياؼ يف ماسائل ا٠تالؼ بُت النحويُت البيريُت
كالكوفيُت (ِ .)ّْٖ/كالقرـ ،بفتح القاؼ :الاسيد .كا٢تماـ :ا١تلك العظيم ا٢تمة ،كالاسيد الشجاع الاسخي.
كالكتيبة :اٞتيش ،كقيلٚ :تا ة ا٠تيل إذا أغارت من ا١تائة إىل األلف .كا١تزدحم٤ .تل االزدحاـ ،يقاؿ:
ازدحم القوـ ،كتزاٛتوا ،أم :تضايقوا ،كأراد بو ا١تعركة .انظر :خزانة األدب كلب لباب لاساف العرب،
للبغدادم (ُ.)ِْٓ/
(ّ) ىذا البيت ىو أليب دكاد اإليادم ،أحد شعراء اٞتاىلية ،كانظر ناسبتو إليو يف :غريب اٟتديث ،أليب بيد
(ُ ،)ُُٓ/كا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين ،البن قتيبة (ُ ،)َّٓ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُِ،)ُُٓ/
كلاساف العرب ،البن منظور (ُّ .)ُْٕ/ككاف العرب يف اٞتاىلية يز موف أف ا١تيت إذا دفن خرج من قربه
طائر مثل ا٢تامة ،فال يزاؿ يييح لى قربه بالليل حىت يقتل من قتلو كيدرؾ بثأره ،كيقاؿ :إهنم كانوا يز موف
أف ظاـ ا١توتى تيَت ىامة فتطَت ،ككانوا ياسموف ذلك الطائر اليدل .انظر :ا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين
(ُ.)َّٓ/
(ْ) ىذا البيت ىو لعدم بن زيد العبادم ،أحد شعراء اٞتاىلية ،كانظر ناسبتو إليو يف :معاين القرآف ،للفراء =
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قالوا :كقد نص سيبويو (ا١تتوىفَُٖ:ىػ) لى جواز قوؿ القائل :مررت بأخيك كصاحبك،
(ُ)
كيكوف الياحب ىو األخ نفاسو.
كاستدلوا لرأيهم ىذا :بأف حديث حفية ك ائشة كأـ سلمة قد يركم نهن بلفظ" :كىي
كركم أيضا بلفظ" :صالة العير" ،من غَت كاك(ِ) ،فدؿ لى أف العطف ك دمو
صالة العير" ،ي
سواء؛ ألف كال القراءتُت ٔتعٌت كاحد.
كىذا اٞتواب ذكره :الطحاكم (ا١تتوىفُِّ:ىػ) ،كالنحاس (ا١تتوىفّّٖ:ىػ) ،كمكي بن أيب
طالب ،كابن حزـ (ا١تتوىفْٓٔ:ىػ) ،كا١تازرم (ا١تتوىفّٓٔ:ىػ) ،كابن طية (ا١تتوىفِْٓ:ىػ) ،كابن
دقيق العيد (ا١تتوىفَِٕ:ىػ) ،كابن تيمية ،كابن كثَت (ا١تتوىفْٕٕ:ىػ) ،كابن رجب (ا١تتوىفٕٗٓ:ىػ)،
كبدر الدين العيٍت (ا١تتوىفٖٓٓ:ىػ) ،كابن حجر ،كالقاسطالين (ا١تتوىفِّٗ:ىػ) ،كالشوكاين
(ّ)
(ا١تتوىفَُِٓ:ىػ) ،كأٛتد شاكر (ا١تتوىفُّٕٕ:ىػ).
اٞتواب الثاين :أف الواك يف قراءة" :كصالة العير" زائدة؛ كزيادهتا يف قولو تعاىل( :ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [األنعاـ ،]ٕٓ:كقولو تعاىل( :ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [األنبياء ،]ْٖ :كقولو تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ) [اٟتج ،]ِٓ :كقولو تعاىل( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [األحزاب ،]َْ :كقولو

= (ُ ،)ّٕ/كٚتهرة اللغة ،البن دريد (ِ ،)ّٗٗ/كالزاىر يف معاين كلمات الناس ،البن األنبارم (ُ،)ِٔ/
كلاساف العرب ،البن منظور (ُّ .)ِْٓ/كاألدمي :ما يؤكل با٠تبز أم شيء كاف .كقولو :لًىر ًاى ىشٍي ًو :ىي تثنية
لػ :راىش .كالراىشاف :رقاف ًيف ب ً
اطن الذرا ُت .كا١تُت :ىو الكذب .انظر :لاساف العرب ،البن منظور
ى
(ٔ )َّٕ/ك (ُِ )ٗ/ك (ُّ ،)ِْٓ/كتوضيح ا١تشتبو ،البن ناصر الدين (ٓ.)ُُّ/
(ُ) انظر" :الكتاب" ،لاسيبويو (ُ.)ّٗٗ/
(ِ) سبق ٗتريج ىذه الركايات كبياف ألفاظ اٟتديث.
(ّ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُُٕ/كإ راب القرآف ،للنحاس (ُ ،)ُُٗ/كا٢تداية
اىل بلوغ النهاية١ ،تكي بن أيب طالب (ُ ،)َِٖ/كاحمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٔ/كشرح التلقُت ،للمازرم
(ُ ،)َِْ/كاحملرر الوجيز ،البن طية (ُ ،)ِّّ/كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق
العيد (ُ ،)ُُٕ/كشرح العمدة ،البن تيمية (ص ،)ُٕٓ:كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كتفاسَت سورة
الفاٖتة ،البن رجب (ص ،)َّ:ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار ،للعيٍت
(ّ ،)ِّٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٕٗ/كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين
(ٕ ،)َْ/كنيل األكطار ،للشوكاين (ُ ،)َّٗ/كتفاسَت الطربمٖ ،تقيق :شاكر (ٓ.)ُّٕ/
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تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ) [اليافات ،]َُْ - َُّ :فالواك يف
قولو( :ﭨ) كقولو( :ﮆ) كقولو( :ﭞ) كقولو( :ﯱ) ،كقولو:

(ﭖ) ،كلها مقحمة كزائدة.
كمن ذلك قوؿ امرئ القيس (ا١تتوىفَٖ:ؽ ىػ):
(ُ)
ت ذم ًح ىق و
فلما أجزنا س ػ ػ ػ ػ ػ ػاح ىة اٟتي كانٍػتىحى  .......بنا بطن خب و
اؼ ىقن ىق ًل
ٌ ٍ
ي ىٍ
ى ٌ ى
فقولو :كانتحى ،أم :انتحى ،كالواك فيو زائدة.
ككقوؿ الشا ر:
ً
ت بيطيون يك يم  ........ىكىرأىيٍػتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يم أىبٍػنىاءى يك ٍم ىشبُّوا
ىح َّىت إ ىذا قىملى ٍ
(ِ)
ً
إف اللَّئًيم الع ً
ب
اجىز ا٠تى ُّ
ىكقىػلىٍبتي ٍم ظى ٍهىر ا١ت ىج ِّن لىنىا  َّ ...........ى ى
فقولو :كقلبتم ،أم :قلبتم ،كالواك فيو زائدة.
كىذا اٞتواب ذكره :ابن قدامة (ا١تتوىفَِٔ:ىػ) ،كالدمياطي ،كابن سيد الناس
(ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كالفاكهاين (ا١تتوىفّْٕ:ىػ) ،كابن كثَت ،كابن حجر ،كالعيٍت (ا١تتوىفٖٓٓ:ىػ)،
(ّ)
كالقاسطالين ،كالشوكاين.
اٞتواب الثالث :أف العطف يف قراءة" :كصالة العير" جاء للتنويو كالتأكيد لى شأف صالة
العير ،كىو من باب طف ا٠تاص لى العاـ ،كقولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ) [األحزاب ،]ٕ:ككقولو تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)[البقرة.]ٖٗ :

(ُ) ديواف امرئ القيس (ص.)ّٗ:
(ِ) ىذا البيت ناسبو أٛتد شاكر لؤلسود بن يعفر النهشلي ،يف ٖتقيقو لتفاسَت الطربم (ٕ ،)ِّٗ/كانظر البيت
يف :معاين القرآف ،للفراء (ُ ،)َُٕ/كهتذيب اللغة ،لؤلزىرم (ُٓ ،)ْْٖ/كلاساف العرب ،البن منظور
(ُُ ،)ٖٓٔ/كخزانة األدب ،للبغدادم (ُُ.)ْْ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :ا١تغٍت ،البن قدامة (ُ ،)ِٕٔ/ككشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى ،للدمياطي
(ص ،)ْٗ:كالنفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ِْٔ/كرياض األفهاـ يف شرح
مدة األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ّٓٔ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ،)ُٕٗ/
ك مدة القارم شرح صحيح البخارم (ٕ ،)ِّٕ/ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين
اآلثار (ّ ،)ِّٓ/كال٫تا للعيٍت ،كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ ،)َْ/كنيل
األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
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(ُ)

كىذا اٞتواب ذكره :األثرـ (ا١تتوىفِّٕ:ىػ) ،كالدمياطي ،كالفاكهاين ،كالعيٍت.
قاؿ الفاكهاين" :فإف قلت :قد حيل التخييص كالتنويو يف العطف األكؿ ،كىو قولو:
(كاليالة الوسطى) ،فوجب أف يكوف الثاين ،كىو قولو( :كصالة العير) مغايرا لو ،كأف الوسطى
لياست العير ،إذ الشيء ال يعطف لى نفاسو .كاٞتواب :أف العطف األكؿ للتخييص ،كالعطف
(ِ)
الثاين للتأكيد كالبياف ١تا اختلف اللفظاف".
اٞتواب الرابع :أف ىذه قراءة لى التفاسَت ،أم :أف النيب  قرأىا تفاسَتا كبيانا لليالة
الوسطى ،كيدؿ ليو ركاية" :صالة العير" بدكف كاك ،ا١تركية ن أمهات ا١تؤمنُت ،كىذه الركاية تبُت
أف الواك يف حديث( :كصالة العير) أهنا للتفاسَت كالبياف ،كلياست للعطف ا١تفيد للمغايرة.
(ّ)
كىذا اٞتواب ذكره :النحاس ،كمكي بن أيب طالب ،كاأللباين (ا١تتوىفَُِْ:ىػ).
الثاني :مسلك الترجيح:
كقد انقاسم أصحاب ىذا ا١تاسلك يف الًتجيح إىل فريقُت:
الفريق األكؿ :كمذىبهم ترجيح حديث" :شغلونا ن اليالة الوسطى" لى أحاديث
أمهات ا١تؤمنُت اليت فيها قراءة" :كصالة العير"  ،كقد ذكركا دة لل توجب رد أحاديث أمهات
ا١تؤمنُت ،كمن ىذه العلل:
(ْ)
العلة األكىل :أف قراءة" :كصالة العير" تيعد من القراءات الشاذة  ،كالقراءة الشاذة ال ي٭تتج
هبا ،كال يكوف ٢تا حكم ا٠ترب ن رسوؿ اهلل ؛ ألف ناقلها مل ينقلها إال لى أهنا قرآف ،كالقرآف ال
يثبت إال بالتواتر ،كىذا باإلٚتاع ،ك ليو فإف ىذه القراءة ال تثبت قرآنا كال خربا؛ فبطل االحتجاج
(ٓ)
هبا.
ذكر ذلك :الطحاكم ،كالنوكم ،كابن دقيق العيد ،كالفاكهاين ،كابن كثَت ،كابن حجر،
(ُ) انظر لى الًتتيب :ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ (ص ،)ُٓٔ:ككشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى،
للدمياطي (ص ،)ٗٔ-ٗٓ:كرياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ٓٔٔ/ك مدة القارم
شرح صحيح البخارم ،للعيٍت (ٕ.)ِّٕ/
(ِ) انظر :رياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ (ُ.)ٓٔٔ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :الناسخ كا١تناسوخ ،للنحاس (ص ،)َٖ:كاإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي
(ص ،)َُٗ:كصحيح سنن أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/
(ْ) سبق ٖترير مذاىب العلماء يف حكم االحتجاج بالقراءة الشاذة (ص.)ْٓ:
(ٓ) انظر :شرح النوكم لى ماسلم (ٓ.)َُّ/
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(ُ)

كالشوكاين.
قاؿ ابن كثَت يف تعليقو لى حديث ائشة" :إف ركم لى أنو قرآف فإنو مل يتواتر ،فال يثبت
ٔتثل خرب الواحد قرآف؛ ك٢تذا مل يثبتو أمَت ا١تؤمنُت ثماف بن فاف يف ا١تيحف اإلماـ ،كال قرأ
(ِ)
بذلك أحد من القراء الذين تثبت اٟتجة بقراءهتم ،ال من الاسبعة كال غَتىم".
العلة الثانية :أف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت ركيت بلفظ" :كصالة العير" بالواك ،كركيت
بلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كركاية حذؼ الواك ىي األصح ،كىي قراءة لى التفاسَت من النيب
 لبياف ا١تراد باليالة الوسطى ،كىي موافقة ٟتديث" :شغلونا ن اليالة الوسطى".
ذكر ذلك :ابن حزـ ،كالدمياطي ،كالقرطيب (ا١تتوىفُٕٔ:ىػ) ،كابن حجر ،كبدر الدين
(ّ)
العيٍت ،كالشوكاين.
(ٓ)
(ْ)
قالوا :كيؤيد ىذا :قراءة أيب بن كعب (ا١تتوىفُِ:ىػ)  ،كالاسائب بن يزيد (ا١تتوىفُٗ:ىػ) :
(ا١تتوىفُٗ:ىػ)(ٓ)( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) .بدكف كاك.
(ُ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُُٕ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ،)َُّ/
كإحكاـ األحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد (ُ ،)ُُٕ/كرياض األفهاـ يف شرح مدة
األحكاـ ،للفاكهاين (ُ ،)ّٓٔ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ ،)ِٔٓ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٖٗ/كنيل
األكطار ،للشوكاين (ُ.)َّٗ/
(ِ) تفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٓ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ّٗ:كتفاسَت القرطيب
(ّ ،)ُِّ/كفتح البارم ،البن حجر (ٖ ،)ُٕٗ/ك٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار ،للعيٍت
(ّ ،)ِّٓ/كفتح القدير ،للشوكاين (ُ.)ِْٗ/
(ْ) ن أيب بن كعب ،أنو كاف يقرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير) .أخرجو أبو بيد
يف فضائل القرآف (ص ،)ِّٗ:قاؿ :حدثنا ابن أيب زائدة ،ن أبيو ،ن إسرائيل ،ن بد ا١تلك بن مَت،
ن بد الرٛتن بن أيب ليلى ،ن أيب بن كعب ،بو .كىذا اإلسناد صحيح ،كما يف فتح البارم البن حجر
(ٖ .)ُٕٗ/لكن ابن حزـ يف احمللى (ّ )ُْٕ/ذكره من طريق إسرائيل ،ن بد ا١تلك بن مَت ،ن بد
الرٛتن بن أيب ليلى ،ن أيب ،أنو قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) .بزيادة
الواك .كلعلو تيحيف يف الكتاب.
كأخرجو ابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٓ/من طريق إٝتا يل بن إسحاؽ ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن ٣تلوب أيب
جعفر ،ن خالد اٟتذاء ،ن أيب قالبة قاؿ :يف قراءة أيب بن كعب( :صالة الوسطى صالة العير).
(ٓ) أخرج احملاملي يف أماليو (ص )ّٕٔ:قاؿ :ثنا اٟتاسُت ،ثنا بد اهلل بن شبيب ،حدثٍت ابن أيب أكيس ،حدثٍت
حدثٍت إٝتا يل بن داكد ،ن مالك ،ن ربيعة بن أيب بد الرٛتن قاؿٝ :تعت الاسائب بن يزيد تال ىذه =
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العلة الثالثة :أف األحاديث اليت جاءت فيها قراءة" :كصالة العير" أغلبها موقوفة لى
أمهات ا١تؤمنُت كبعض اليحابة.
كىذا رأم ابن حزـ حيث قاؿ ن ىذه القراءة" :كلها ليس منها ن رسوؿ اهلل  شيء،
كإ٪تا ىي موقوفة لى حفية ،كأـ سلمة ،ك ائشة ،كابن باس ،كأيب بن كعب ،حاشا ركاية ائشة
(ُ)
فقط".
العلة الرابعة :أف ىذه القراءة مناسوخة؛ فعن الرباء بن ازب (ا١تتوىفِٕ:ق) رضي اهلل نو
قاؿ « :نزلت ىذه اآلية( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) ،فقرأناىا ما شاء اهلل ،مث ناسخها
اهلل ،فنزلت( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فقاؿ رجل كاف جالاسا ند شقيق لو :ىي
(ِ)
إذف صالة العير ،فقاؿ الرباء :قد أخربتك كيف نزلت ،ككيف ناسخها اهلل ،كاهلل أ لم».
كلكن ىل الناسخ للتالكة كا١تعٌت معا؟ أـ للتالكة فقط؟
ىذا ٤تل خالؼ بُت القائلُت هبذا اٞتواب ،فذىب بعضهم إىل أف الناسخ للتالكة دكف ا١تعٌت،
ك ليو فإف الناسخ إ٪تا كقع لى االسم فقط ،حيث يٝتيت أكال العير ،مث نياسخت ىذه التاسمية بعد
كٝتيت الوسطى.
ذلك ي
(ّ)
ك٦تن ذىب إىل ذلك :ابن حزـ ،كالدمياطي ،كابن تيمية ،كالقاسطالين ،كاأللباين.
كىناؾ من ذىب إىل أف حديث الرباء ٤تتمل ألف يكوف الناسخ فيو للتالكة فقط ،ك٤تتمل أف
يكوف للتالكة كا١تعٌت ،كمعٌت كونو للتالكة كا١تعٌت :أف اليالة الوسطى كانت معينة بكوهنا العير،
كذلك لى القراءة األكىل{ :حافظوا لى اليلوات كصالة العير} ،مث نياسخ تعيينها بعد ذلك
كأيهبمت؛ كذلك يف القراءة األخَتة اليت أيقرت يف ا١تياحف العثمانية ،كىي قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ
= اآلية( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى صالة العير).
(ُ) احمللى (ّ .)ُْٕ/بتيرؼ ياسَت .كحديث ائشة أجاب نو ابن حزـ بأجوبة سبق ذكرىا.
(ِ) أخرجو أٛتد يف ماسنده (َّ ،)ُْٔ/كماسلم يف صحيحو (ُ ،)ّْٖ/كالركياين يف ماسنده (ُ ،)ِٖٖ/كابن
جرير يف تفاسَته (ٓ ،)ُُٗ/كأبو وانة يف ماستخرجو (ُ ،)ِٗٓ/كالطحاكم يف شرح مشكل اآلثار
(ٓ ،)َِّ/كيف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُّٕ/كاٟتاكم يف ا١تاستدرؾ (ِ ،)َّٗ/كأبو نعيم يف ا١تاستخرج
(ِ ،)َِّ/كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٕٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ.)ّٕٔ/
(ّ) انظر لى الًتتيب :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٕ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ْٗ:كشرح العمدة البن
تيمية  -كتاب اليالة (ص ،)ُٓٔ:كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ،)َْ/
كصحيح سنن أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/
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ﭓ ﭔ ﭕ) مث إف النيب  فاسرىا بعد ذلك بكوهنا العير ،كذلك يف حديث
األحزاب حينما قاؿ" :شعلونا ن اليالة الوسطى" يعٍت العير.
(ُ)
ك٦تن ذىب إىل ذلك :الطحاكم ،كابن كثَت.
ككال القائلُت باالحتمالُت متفقوف لى أف اليالة الوسطى ىي العير ،لكن لى القوؿ بأف
الناسخ للتالكة دكف ا١تعٌت يكوف تفاسَتىا بالعير ماستفاد من حديث األحزاب ،كمن قراءة" :كصالة
العير" ،كأف ىذه القراءة كإف كانت قد نياسخت تالكهتا إال أف معناىا و
باؽ مل يناسخ .كأما لى
القوؿ بأف الناسخ للتالكة كا١تعٌت فيكوف تفاسَتىا بالعير ماستفاد من الاسنة فقط.
الفريق الثاين :كمذىبهم ترجيح قراءة" :كصالة العير" .لى األحاديث اليت فيها التنييص
لى أف اليالة الوسطى ىي العير؛ ألف الواك يف قراءة" :كصالة العير" تقتضي ا١تغايرة؛ فدؿ
لى أف اليالة الوسطى غَت العير.
كىذا ا١تذىب قاؿ بو الاسيوطي كألف فيو رسالة خاصة ٝتاىا" :اليد الباسطى يف تعيُت
اليالة الوسطى" ،كنقل من ىذه الرسالة يف حاشيتو لى تفاسَت البيضاكم (ا١تتوىفِٔٗ:ىػ) ،كىو
يرل أف اليالة الوسطى ىي صالة الظهر ،مال بقراءة" :كصالة العير" ،كْتديث زيد بن ثابت
(ِ)
(ا١تتوىفْٓ:ىػ) ،الذم فيو أهنا الظهر.
كأما األحاديث الواردة يف أهنا العير فأجاب نها بأهنا" :قاسماف :مرفو ة ،كموقوفة.
فا١توقوفة ال ٭تتج هبا ،ألهنا أقواؿ صحابة ارضها أقواؿ صحابة آخرين ،...كقوؿ اليحايب ال ٭تتج
بو إذا ارضو قوؿ صحايب آخر قطعا ،...كأما ا١ترفو ة فغالبها ال ٮتلو إسناده من مقاؿ ،كالاسامل
من ا١تقاؿ قاسماف٥ :تتير بلفظ" :اليالة الوسطى صالة العير" ،كمطوؿ فيو قية كقعت يف
ضمن ىذه اٞتملة ،كا١تختير مأخوذ من ا١تطوؿ ،اختيره بعض الركاة فوىم يف اختياره لى ما
سنبنيو ،كاألحاديث ا١تطولة كلها ال ٗتلو من احتماؿ ،فال ييح االستدالؿ هبا ،فقولو يف حديث
ماسلم" :شغلونا ن اليالة الوسطى صالة العير" فيو احتماالف ،أحد٫تا :أف يكوف لفظ صالة
العير ،ليس مرفو ا ،بل مدرجا يف اٟتديث ،أدرجو بعض الركاة تفاسَتا منو ،...كيؤيده ما أخرجو
ماسلم (ا١تتوىفُِٔ:ىػ) ،من كجو آخر ،ن لي" :حباسونا ن اليالة الوسطى ،حىت غربت
الشمس ،يعٍت العير" ،الثاين :لى تقدير أنو ليس ٔتدرج ،٭تتمل أف يكوف طف ناسق لى
حذؼ العاطف ال بيانا ،كال بدال ،كالتقدير" :شغلونا ن اليالة الوسطى كصالة العير" ،كيؤيد
(ُ) انظر لى الًتتيب :شرح معاين اآلثار ،للطحاكم (ُ ،)ُّٕ/كتفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ِ) سيورد ا١تؤلف يف كالمو حديث زيد كسيأيت ٗتر٬تو.
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ذلك أنو  مل يشغل يوـ األحزاب ن العير فقط ،بل شغل ن الظهر كالعير معا ،كما كرد
من طريق أخرل(ُ) ،فكأنو ٌت باليالة الوسطى ،الظهر ،ك طف ليها العير ،كمع ىذين
االحتمالُت ال يتأتى االستدالؿ باٟتديث البتة .كاالحتماؿ األكؿ أقول ندم للركاية ا١تشار إليها.
مث لى تقدير دـ االحتمالُت ا١تذكورين ،فاٟتديث معارض باٟتديث ا١ترفوع أهنا الظهر،
كإذا تعارض اٟتديثاف ،كمل ٯتكن اٞتمع طلب الًتجيح ،كقد ذكر األصوليوف أف من ا١ترجحات أف
ييذكر الاسبب ،كاٟتديث الوارد أهنا الظهر َّبُت فيو سبب النزكؿ ،كساؽ لذكرىا بطريق القيد،
ٓتالؼ حديث" :شغلونا ن اليالة" ،فوجب الرجوع إليو ،كىو ما أخرجو أٛتد ،كأبو داكد
(ا١تتوىفِٕٓ:ىػ) باسند جيد ،ن زيد بن ثابت ،قاؿ" :كاف رسوؿ اهلل  ييلى الظهر با٢تاجرة،
كمل يكن ييلي صالة أشد لى اليحابة منها ،فنزلت( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)
[البقرة )ِ(."]ِّٖ:كأخرج أٛتد ،من كجو آخر ،ن زيد" :أف رسوؿ اهلل  كاف ييلي الظهر
با٢تجَت ،فال يكوف كراءه إال اليف كاليفاف ،كالناس يف قائلتهم كٕتارهتم ،فأنزؿ اهلل( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ) فقاؿ رسوؿ اهلل " :لينتهُت رجاؿ أك ألحرقن بيوهتم" )ّ(.كيؤيد كوهنا
(ُ) حديث أف النيب  يشغًل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر كالعير يركم ن ابن باس ،كىو ضعيف ،كقد
تقدـ ٗتر٬تو .كقد ركم ن بد اهلل بن ماسعود ،كأيب سعيد ا٠تدرم ،كجابر بن بد اهلل :أف النيب  يشغل
يوـ األحزاب ن أربع صلوات ىي :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كمل ييلها إال بعد حلوؿ كقت العشاء.
[كىو صحيح بشواىده] كسيأيت ٗتر٬تو (ص.)ّْ:
(ِ) يركم ىذا اٟتديث ن زيد بن ثابت من طريق شعبة ،ن مرك بن أيب حكيم ،ن الزبرقاف ،ن ركة بن
الزبَت ،ن زيد ،بو .أخرجو أٛتد يف ماسنده (ّٓ ،)ُّٕ/كالبخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ّْْ/كأبو داكد
يف سننو (ُ ،)ُُِ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ُِٗ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٔ/كالطحاكم
يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُٕٔ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٓ ،)ُِٓ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل
(ُ ،)ِٕٔ/كابن بد الرب يف التمهيد (ْ ،)ِٖٔ/كالبغوم يف شرح الاسنة (ِ.)ِّٔ/
كىذا الطريق إسناده صحيح ،ك٦تن صححو :ابن حزـ يف احمللى (ّ ،)َُٕ/كأٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت
الطربم (ٓ ،)َِٔ/كاأللباين يف صحيح سنن أيب داكد (ِ.)َِٖ/
(ّ) يركم ىذا اٟتديث من طريق ابن أيب ذئب ،ن الزبرقاف ،أف رىطا من قريش مر هبم زيد بن ثابت ،كىم
٣تتمعوف ،فأرسلوا إليو غالمُت ٢تم ياسأالنو ن اليالة الوسطى ،فقاؿ :ىي العير ،فقاـ إليو رجالف منهم
فاسأاله ،فقاؿ :ىي الظهر ،مث انيرفا إىل أسامة بن زيد ،فاسأاله ،فقاؿ :ىي الظهر ،إف رسوؿ اهلل صلى اهلل
ليو كسلم كاف ييلي الظهر با٢تجَت كال يكوف كراءه إال اليف كاليفاف من الناس يف قائلتهم كيف ٕتارهتم،

فأنزؿ اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:قاؿ :فقاؿ =
- 85 -

األحاديث المتعارضة الواردة في تعيين الصالة الوسطى ،د .أحمد بن عبد العزيز ال ُقصير

غَت العير ما أخرجو ماسلم ،كغَته ،من طرؽ ،ن أيب يونس موىل ائشة ،قاؿ" :أمرتٍت ائشة ،أف
أكتب ٢تا ميحفا فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) كقالت:
ٝتعتها من رسوؿ اهلل  )ُ(."كالعطف يقتضي ا١تغايرة ،كأخرج مالك كغَته من طريق مرك بن
رافع ،قاؿ" :كنت أكتب ميحفا ٟتفية زكج النيب  فأملت لي( :حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى ،كصالة العير)" )ِ(.كأخرج ابن أيب داكد (ا١تتوىفُّٔ:ىػ) يف ا١تياحف ن بد
اهلل بن رافع قاؿ" :كتبت ميحفا ألـ سلمة ،فقالت :أكتب( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى ،كصالة العير)" )ّ(.كأخرج ابن أيب داكد ،ن ابن باس :أنو قرأ كذلك )ْ(.كأخرج أيضا
ن أيب رافع ،موىل حفية قاؿ" :كتبت ميحفا ٟتفية ،فقالت :اكتب (حافظوا لى اليلوات
كاليالة الوسطى ،كصالة العير) ،فلقيت أيب بن كعب ،فأخربتو ،فقاؿ :ىو كما قالت .أك ليس
أشغل ما يكوف ند صالة الظهر يف ملنا كنواضحنا" )ٓ(.فهذا يدؿ لى أف اليحابة فهموا من
(ٔ)
ىذه القراءة أهنا الظهر".
الثالث :مسلك التوقف:
كيرل أصحاب ىذا ا١تاسلك أنو ال ٯتكن اٞتزـ يف تعيُت اليالة الوسطى؛ كذلك باسبب
= رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم" :لينتهُت رجاؿ أك ألحرقن بيوهتم" .أخرجو أٛتد يف ماسنده (ّٔ،)ُِٔ/
كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ُِٗ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ ،)َِٕ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار
(ُ ،)ُٕٔ/كالضياء ا١تقدسي يف ا١تختارة (ْ .)ٕٗ/قاؿ ا٢تيثمي يف ٣تمع الزكائد (ُ" :)َّٗ/رجالو
موثقوف ،إال أف الزبرقاف مل ياسمع من أسامة بن زيد بن ثابت".
كركم من طريق ابن أيب ذئب ،ن الزبرقاف ،ن زىرة بن معبد ،ن زيد بن ثابت ،بو .كىو اليواب كما قاؿ ابن
كثَت يف تفاسَته (ُ .)ْٕٔ/أخرجو من ىذا الطريق :أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ِ ،)َِ/كابن أيب
شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْْ/كالبزار يف ماسنده (ٕ ،)َٕ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ُ ،)ُٕٔ/كالبيهقي
يف الاسنن الكربل (ُ.)ِٕٔ/
(ُ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ُٕ:
(ِ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٔ:
(ّ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ْٕ:
(ْ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٓ:
(ٓ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ٕٔ:
(ٔ) انظر :حاشية الاسيوطي لى تفاسَت البيضاكم (ِ ،)ُْْ - ّْٖ/كاليد الباسطى (ص ،)ْٔ-ّٕ:كا١تدرج
إىل ا١تدرج (ص ،)ِْ:كال٫تا للاسيوطي ،كشرح الاسيوطي لى ماسلم (ِ.)ِٕٕ/

- 86 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 585الجزء الثاني

تعارض األدلة يف تفاسَتىا ،ك دـ ظهور كجو الًتجيح أك التوفيق بينها.
كىذا ا١تاسلك اختاره :ابن العريب (ا١تتوىفّْٓ:ىػ)(ُ) ،كذكره ابن كثَت.

(ِ)

املبحث السابع :املٌاشنة ًالرتجَح:
الذم يظهر صوابو كاهلل تعاىل أ لم أف ا١تراد باليالة الوسطى الواردة يف قولو تعاىل:
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [البقرة ]ِّٖ:ىي صالة العير؛ كما دؿ ليو
حديث غزكة ا٠تندؽ ،حينما يشغل النيب  ن صالة العير فقاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى،
مؤل اهلل أجوافهم كقبورىم نارا" ،كىذا اٟتديث سبق ٗتر٬تو كبياف طرقو كألفاظو ،كاألصح من ألفاظو
أف النيب  مل يذكر صالة العير يف قولو" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،لكن أكثر الركاة
للحديث  -إف من اليحابة ،كإف من الركاة نهم  -ذكركا أف الذم يشغل نو النيب  يوـ
ا٠تندؽ ىي صالة العير.
كأما ما كرد من أحاديث أف النيب  يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر كالعير كا١تغرب
كالعشاء(ّ) ،كليس صالة العير فقط ،فيجاب نها :بأف ا٠تندؽ كانت كقعتو أياما ،كىي ما يقرب
(ﭑ

(ُ) انظر :أحكاـ القرآف ،البن العريب (ُ.)ََّ/
(ِ) انظر :تفاسَت ابن كثَت (ُ.)ِٔٓ/
(ّ) يركم أف النيب  يشغل يوـ األحزاب ن أربع صلوات ىي :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كمل ييلها إال
بعد حلوؿ كقت العشاء ،كىذا اٟتديث ركاه :بد اهلل بن ماسعود ،كأبو سعيد ا٠تدرم ،كابن باس ،كجابر
بن بد اهلل[ .كىو صحيح ٔتجموع طرقو كشواىده]
أما حديث ابن ماسعود فركم نو من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق أيب الزبَت ،ن نافع بن جبَت ،ن أيب ىبيدة ،ن ابن ماسعود ،بو .كركاه ن أيب الزبَت :ىشاـ
الدستوائي ،كىشيم بن بشَت؛ أخرجو من طريق ىشاـ :أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ُ ،)ُِٔ/كأٛتد يف
ماسنده (ٕ ،)ُُْ/كالطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ ،)َُٓ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ُ،)ِٕٗ/
(ِ ،)ُٖ/كيف الاسنن الكربل (ِ ،)ِْٓ ،ُِّ/كأبو نعيم يف حلية األكلياء (ْ .)َِٕ/كلفظو ن ابن
ماسعود قاؿ" :شغلنا ا١تشركوف ن صالة الظهر ،كالعير ،كا١تغرب ،كالعشاء ،فأمر رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو
كسلم بالال فأذف كأقاـ؛ فيلينا الظهر ،مث أقاـ فيلينا العير ،مث أقاـ فيلينا ا١تغرب ،مث أقاـ فيلينا العشاء،
مث قاؿ :ما يف األرض يابة يذكركف اهلل ز كجل غَتكم".
كأخرجو من طريق ىشيم :ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ُ )ُْٔ ،َُِ/ك (ٕ ،)ّٕٖ ،ِِّ/كأٛتد يف ماسنده
(ٔ ،)ُٕ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ِ ،)ُٕ/كالًتمذم يف سننو (ُ ،)ّّٕ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ٗ ،)ِّٖ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ِٓٗ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ .)ِّ/كلفظو :ن ابن =
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= ماسعود قاؿ" :إف ا١تشركُت شغلوا النيب صلى اهلل ليو كسلم ن أربع صلوات يوـ ا٠تندؽ ،فأمر بالال فأذف،
مث أقاـ فيلى الظهر ،مث أقاـ فيلى العير ،مث أقاـ فيلى ا١تغرب ،مث أقاـ فيلى العشاء".
كىذا الطريق ضعيف؛ النقطا و ،ألف أبا ىبيدة كىو :ابن بد اهلل بن ماسعود؛ مل ياسمع من أبيو .كما قاؿ
الًتمذم يف سننو (ُ ،)ّّٕ/كالناسائي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ْْٔ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ،)ِّ/
كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ُ ،)ِٓٗ/كالنوكم يف اجملموع شرح ا١تهذب (ّ.)ٔٗ/
"شغً ىل النيب صلى اهلل
الثاين :طريق ليث بن أيب سليم ،ن بد الرٛتن بن األسود ،ن أبيو ،ن ابن ماسعود قاؿ :ي
يل الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،فلما فرغ صالىن بعد،
ليو كسلم يف شيء من أمر ا١تشركُت ،فلم يي ِّ
األكؿ فاألكؿ ،كذلك قبل أف تنزؿ صالة ا٠توؼ" .أخرجو الطرباين يف األكسط (ِ ،)ْٖ/كأبو نعيم يف اٟتلية
(َُ.)َُُ/
كىذا الطريق ضعيف؛ فيو ليث بن أيب سليم :قاؿ ابن حجر يف التقريب (ص" :)ْْٔ:صدكؽ ،اختلط جدا ،كمل
يتميز حديثو يفًتؾ".
الثالث  :طريق ٭تِت بن أيب أنياسة ،ن زبيد اليامي ،ن أيب بد الرٛتن الاسلمي ،ن ابن ماسعود قاؿ" :شغل
ا١تشركوف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ن اليلوات :الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء حىت ذىب سا ة
من الليل ،مث أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم بالال فأذف كأقاـ ،مث صلى الظهر ،مث أمره فأذف كأقاـ
فيلى العير ،مث أمره فأذف كأقاـ فيلى ا١تغرب ،مث أمره فأذف كأقاـ فيلى العشاء".
كىذا الطريق ضعيف؛ لضعف ٭تِت بن أيب أنياسة ،كما يف التقريب (ص.)ٖٖٓ:
كأما حديث أيب سعيد ا٠تدرم؛ فركم نو من طريق :ابن أيب ذئب ،ن سعيد بن أيب سعيد ،ن بد الرٛتن بن
"حبً ٍاسنا يوـ ا٠تندؽ ن اليلوات حىت كاف بعد ا١تغرب ىويا ،كذلك
أيب سعيد ،ن أيب سعيد ا٠تدرم قاؿ :ي
قبل أف ينزؿ يف القتاؿ ما نزؿ ،فلما كفينا القتاؿ ،كذلك قولو ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ) [األحزاب ]ِٓ:أمر النيب صلى اهلل ليو كسلم بالال فأقاـ الظهر ،فيالىا كما ييليها يف كقتها ،مث
أقاـ العير فيالىا كما ييليها يف كقتها ،مث أقاـ ا١تغرب فيالىا كما ييليها يف كقتها".
أخرجو أبو داكد الطيالاسي يف ماسنده (ّ ،)ٕٔٔ/كالشافعي يف :األـ (ُ ،)َُٔ/كيف الاسنن ا١تأثورة (ص،)ُُُ:
كيف الرسالة (ُ ،)َُٖ/كيف ماسنده (ص ،)ِّ:ك بد الرزاؽ يف ا١تينف (ِ ،)َِٓ/كابن أيب شيبة يف
ا١تينف (ٕ ،)ّٕٕ ،ِِّ/كأٛتد يف ماسنده (ُٕ ،)ُٖٕ ،ْٓ/ُٖ( ،)ِّٗ/كالدارمي يف سننو
(ِ ،)ْٗٓ/كالناسائي يف الاسنن اليغرل (ِ ،)ُٕ/كيف الاسنن الكربل (ِ ،)ِْْ/كأبو يعلى يف ماسنده
(ِ ،)ُْٕ/كابن ا١تنذر يف األكسط (ّ ،)ِّ/كابن جرير يف تفاسَته (َِ ،)ِِْ/كابن خزٯتة يف صحيحو
(ِ ،)ٗٗ/كالطحاكم يف شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُِّ/كيف أحكاـ القرآف (ُ ،)ِِٗ/كابن حباف يف
صحيحو (ٕ ،)ُْٕ/كالبيهقي يف الاسنن الكربل (ّ ،)ّٖٓ/كيف معرفة الاسنن كاآلثار (ِ ،)ِّٗ/كيف
دالئل النبوة (ّ .)ْْٓ/كىذا اٟتديث إسناده صحيح ،كىو لى شرط ماسلم.
كأما حديث ابن باس؛ فركم نو من طريق :ابن ٢تيعة ،ن أيب األسود ،ن ركة بن الزبَت ،ن ابن باس" :أف =
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فشغل النيب  يف أحد أيامو ن صالة العير فقط ،كشغل يف يوـ آخر ن
من ٜتاسة شر يوما؛ ي
(ُ)
صالة الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء.
كأما ما كرد يف حديث أمهات ا١تؤمنُت أف النيب  قرأ( :حافظوا لى اليلوات كاليالة
الوسطى كصالة العير) فييجمع بينو كبُت حديث األحزاب :بأف مراد أمهات ا١تؤمنُت :أف اآلية
نزلت أكال( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) مث نياسخت اآلية كنزؿ بدال منها( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى) كما دؿ لى ذلك حديث الرباء(ِ) ،فجمعن أمهات ا١تؤمنُت بُت
القراءتُت اختيارا ،كليس قيدىن أهنن ٝتعن النيب  يقرأ تلك القراءتُت معا.
كلتوضيح اليورة أكثر فإين سأبُت ذلك ٔتثاؿ :كذلك يف قولو تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ)
[الفاٖتة ]ْ:فإنك حينما ٖتكي القراءات الواردة يف اآلية لى سبيل االختيار تقوؿ :قيرئت:
= رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ناسي صالة الظهر كالعير يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب صلى
اهلل ليو كسلم" :شغلونا ن اليالة حىت ذىب النهار ،أدخل اهلل قبورىم نارا" .فيالىا بعد ا١تغرب".
أخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت (َُ .)ِٕٗ/كإسناده ضعيف ،فيو ابن ٢تيعة :صدكؽ لكنو خلط بعد احًتاؽ
كتبو ،كما يف التقريب (ص.)ُّٗ:
كأما حديث جابر؛ فركم نو من طريق :مؤمل بن إٝتا يل ،ن ٛتاد بن سلمة ،ن بد الكرمي بن أيب ا١تخارؽ،
ن ٣تاىد ،ن جابر" :أف النيب صلى اهلل ليو كسلم يشغل يوـ ا٠تندؽ ن صالة الظهر ،كالعير ،كا١تغرب،
كالعشاء ،فأمر بالال فأذف كأقاـ ،فيلى الظهر ،مث أمره فأذف كأقاـ ،فيلى العير ،مث أمره فأذف كأقاـ،
فيلى ا١تغرب ،مث أمره ،فأذف كأقاـ ،فيلى العشاء ،مث قاؿ" :ما لى كجو األرض قوـ يذكركف اهلل غَتكم".
أخرجو البزار كما يف كشف األستار (ُ.)ُٖٓ/
كإسناده ضعيف؛ فيو :مؤمل بن إٝتا يل ،صدكؽ سيء اٟتفظ .كما يف التقريب (ص .)ٓٓٓ:كفيو :بد الكرمي
بن أيب ا١تخارؽ ،ضعيف .كما يف التقريب (ص.)ُّٔ:
كاٟتديث كإف كاف ضعيفا ن ابن ماسعود ،كابن باس ،كجابر؛ إال أف لو شاىدا من حديث أيب سعيد ا٠تدرم،
كىو صحيح اإلسناد كما تقدـ ،لذا فإف أحاديث ابن ماسعود ،كابن باس ،كجابر ،تيعد صحيحة لغَتىا،
كاهلل تعاىل أ لم.
(ُ) انظر :االستذكار ،البن بد الرب (ِ ،)َْٗ/كشرح النوكم لى ماسلم (ٓ ،)َُّ/كالنفح الشذم شرح
جامع الًتمذم ،البن سيد الناس (ّ ،)ْْْ/كالبدر ا١تنَت ،البن ا١تلقن (ّ ،)ُِّ/كطرح التثريب يف شرح
التقريب ،للعراقي (ِ ،)َُٕ -ُٔٗ/كإمتاع األٝتاع ،للمقريزم (ُ ،)ِّٖ/كفتح البارم ،البن حجر
(ِ ،)َٕ/ك مدة القارم ،للعيٍت (ٓ ،)ُٗ/كشرح الاسيوطي لى ماسلم (ِ.)ِٕٕ/
(ِ) سبق ٗتر٬تو (ص.)ّٖ:
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{مالك كملك يوـ الدين} ،كمرادؾ أف فيها قراءتُت :األكىل{ :مالك يوـ الدين} ،كالثانية{ :ملك
يوـ الدين}(ُ) ،ال أنك تقيد أهنا قي ًرئت ىكذا ٣تتمعة{ :مالك كملك يوـ الدين} .كىكذا اٟتاؿ
يف قراءة( :حافظوا لى اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ا١تركية ن أمهات ا١تؤمنُت؛ فإف
مرادىن :أهنن ٝتعن النيب  يقرأىا مرة( :حافظوا لى اليلوات كصالة العير) ،كمرة( :حافظوا
لى اليلوات كاليالة الوسطى) ،فجمعن بُت القراءتُت اختيارا.
ذىبت إليو يف التوفيق بُت األحاديث أشار إليو اٟتافظ ابن حجر ،فقاؿ" :كلعل
كىذا الذم
ي
أصل ذلك ما يف حديث الرباء أهنا نزلت أكال( :كالعير) ،مث نزلت ثانيا بد٢تا( :كاليالة الوسطى)،
(ِ)
فجمع الراكم بينهما".
لكن ابن حجر يرل أف ىذا اٞتمع بُت القراءتُت ىو من تيرؼ الركاة ال من أمهات
ا١تؤمنُت ،لكن الذم يظهر يل أف ىذا اٞتمع إ٪تا ىو من أمهات ا١تؤمنُت ،كاهلل تعاىل أ لم.
كىذا االختيار الذم ذىبت إليو يدؿ ليو:
أكال :حديث الرباء؛ كىو صريح بأف اآلية نزلت مرتُت :األكىل بلفظ( :حافظوا لى اليلوات
كصالة العير) ،كالثانية بلفظ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [البقرة ،]ِّٖ:كىذا اٟتديث
ييعد يف حكم التفاسَت للقراءة اليت ذكرهتا أمهات ا١تؤمنُت.
ثانيا :أنو قد يركم ن ائشة  -اليت ركت ىذه القراءة  -أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا
العير(ّ)  ،فلو كانت فهمت أف ىذه القراءة تعٍت أف صالة العير غَت اليالة الوسطى ١تا فاسرهتا
(ُ) قرأ ابن كثَت ،كنافع ،كأبو مرك ،كابن امر ،كٛتزة( :ملً ً
ك يػى ٍوًـ الدِّي ًن) ،كقرأ اصم ،كالكاسائي ،كيعقوب
ى
اٟتضرمي( :مالً ً
ك يػى ٍوًـ الدِّي ًن) .انظر :معاين القراءات ،لؤلزىرم (ُ ،)َُٗ/كا١تباسوط يف القراءات العشر،
ى
للنياسابورم (ص.)ٖٔ:
(ِ) انظر :فتح البارم ،البن حجر (ٖ.)ُٕٗ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت" :اليالة الوسطى صالة العير" .كقد ركم نها ىذا األثر من ثالثة طرؽ:
األكؿ :طريق قتادة ،ن أيب أيوب ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف (ِ ،)ِْٔ/كابن جرير يف
تفاسَته (ٓ ،)ُٕٔ/كابن حزـ يف احمللى (ّ.)ُٕٖ/
الثاين :طريق ككيع ،ن ٤تمد بن مرك ،ن القاسم بن ٤تمد ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن أيب شيبة يف ا١تينف
(ِ ،)ِْْ/كابن جرير يف تفاسَته (ٓ.)ُْٕ/
الثالث :طريق ٤تمد بن أيب بكر ،ن ائشة ،بو .أخرجو ابن حزـ يف احمللى (ّ )ُٕٔ/قاؿ :ركينا من طريق بد
الرٛتن بن مهدم ،ن أيب سهل ٤تمد بن مرك األنيارم ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن ائشة أـ ا١تؤمنُت،
فذكره.
=
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ٓتالؼ ذلك ،كىذا ٦تا يؤكد أهنا أرادت هبذه القراءة اٞتمع بُت القراءتُت ،ال أهنا ىكذا نزلت.
ثالثا :أنو قد ثبت يف دد من األحاديث أف النيب  يشغًل يوـ األحزاب ن صالة العير،
فقاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،كىذه األحاديث ىي ا١تقدمة يف ا١تاسألة؛ ألهنا أقول من
حيث الثبوت ،كمن حيث الداللة ،أما من حيث الثبوت :فقد يرًكيت ن دد من اليحابة ،كركاىا
نهم ٚتع غفَت من الركاة ،خاصة حديث لي ،فقد ركاه نو دد كبَت من الركاة٦ ،تا يؤكد القطع
بثبوت ىذه األحاديث ن النيب  ،)ُ(كأما من حيث الداللة :فإهنا صر٭تة يف أف اليالة الوسطى
ىي صالة العير ،كالنيب  كإف مل ييرح بأهنا العير إال أف الركاة لؤلحاديث  -إف من اليحابة،
كإف من الركاة نهم  -أكثرىم قد صرحوا بأف الذم يشغل نو النيب  يوـ األحزاب ىي صالة
العير ،ك٦تا يؤكد أهنا العير :حديث مر بن ا٠تطاب رضي اهلل نو" :أنو جاء يوـ ا٠تندؽ ،بعد
ما غربت الشمس فجعل ياسب كفار قريش كيقوؿ :يا رسوؿ اهلل :ما كدت أصلي العير حىت
كادت الشمس تغرب .فقاؿ النيب صلى اهلل ليو كسلم :كاهلل ما صليتها .فقمنا إىل بطحاف ،فتوضأ

= كركاية ابن حزـ قاؿ نها الشيخ أٛتد شاكر يف تعليقو لى تفاسَت الطربم (ٓ" :)ُْٕ/كقولو يف اإلسناد:
" ن ٤تمد بن أيب بكر" ،ىكذا كقع يف احمللى ،فال أدرم ،الركاية ن ابن مهدم ىكذا؟ فيكوف ٤تمد بن مرك
ركاه ن القاسم بن ٤تمد ك ن أبيو! أـ ىو خطأ من ناسخي احمللى؟ كأنا أرجح أنو خطأ؛ ألف ٤تمد بن أيب بكر
اليديق قدمي الوفاة .كشيوخ ٤تمد بن مرك كلهم مقارب لطبقة القاسم بن ٤تمد ،مث إهنم مل يذكركا ٤تمد بن أيب
بكر يف شيوخ ٤تمد بن مرك .كأكثر من ىذا أهنم مل يذكركا قط راكيا ن ٤تمد بن أيب بكر ،غَت ابنو القاسم بن
٤تمد .كلكن ابن حزـ يشَت بعد ذلك إىل ركاية القاسم بن ٤تمد ن ائشة" :مثل ذلك" .فالظاىر أف ا٠تطأ
قدمي ،يف الكتب اليت نقل نها ابن حزـ" .قلت :كالذم يظهر أف اإلسناد الذم ذكره ابن حزـ فيو خطأ ،كصوابو:
ما ذكره ابن بد الرب يف التمهيد (ْ )ِٖٖ/قاؿ" :كأما حديث ائشة فركاه إٝتا يل ،ن ٤تمد بن أيب بكر ،ن
ابن مهدم ،ن ٤تمد بن مرك ،ن القاسم ،ن ائشة" .كاألسانيد ن ائشة يف ىذه اآلثار كلها صحيحة.
(ُ) قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :ثبت بالنيوص اليحيحة ن النيب صلى اهلل ليو كسلم أف اليالة الوسطى
ىي العير ،كىذا أمر ال يشك فيو من رؼ األحاديث ا١تأثورة ،ك٢تذا اتفق لى ذلك لماء اٟتديث
كغَتىم ،كإف كاف لليحابة كالعلماء يف ذلك مقاالت متعددة ،فإهنم تكلموا ْتاسب اجتهادىم .انظر:
٣تموع الفتاكل (ِّ ،)َُٔ/كالفتاكل الكربل (ِ .)َُ/كقاؿ أيضا" :قاؿ اإلماـ أٛتد :تواطأت
األحاديث ن رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم ك ن أصحابو أف صالة العير ىي اليالة الوسطى .كقاؿ
كخرج فيها ٨توا من مائة ك شرين حديثا" .انظر :شرح العمدة
أيضا :أكثر األحاديث لى صالة العيرَّ ،
البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٓٓ:
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(ُ)

لليالة كتوضأنا ٢تا ،فيلى العير بعد ما غربت الشمس ،مث صلى بعدىا ا١تغرب".
كأما أحاديث أمهات ا١تؤمنُت فإهنا ظنية من حيث الداللة ،كوهنا ٤تتملة يف لفظها ،كقابلة
للتأكيل.
رابعا :أنو قد جاء يف كتاب اهلل ما يقوم أف اليالة الوسطى ىي صالة العير ،كذلك يف
قولو تعاىل( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾
﮿ ﯀ ﯁ ﯂      ) [النور ،]ٖٓ:ككجو الداللة من اآلية :أف اهلل تعاىل
ذكر أكال صالة الفجر؛ كىذا يدؿ لى أهنا أكؿ اليلوات ا٠تمس ا١تفركضة ،ك ليو فإف صالة
العير ىي الوسطى من ىذه اليلوات ا٠تمس.
كأما األجوبة اليت نقلتيها ن العلماء يف دفع التعارض بُت األحاديث فإهنا كلها ال ٗتلو من
ا ًتاض:
أما القوؿ بأف العطف يف قراءة" :كصالة العير" ىو من باب طف اليفات بعضها لى
بعض ،فَتد ليو :بأنك لو قلت :أكرـ الرجاؿ ،كالرجل الكبَت ،كرجل ا٠تَت .كمرادؾ أف رجل ا٠تَت
ىو الرجل الكبَت ،كأف ٚتلة "رجل ا٠تَت" صفة لو ،فهل ياستقيم مثل ىذا الًتكيب ،كىل ييعد سائغا
يف اللغة؟ الذم يظهر أف ىذا غَت ماستقيم؛ بل الذم ييفهم من ىذا الًتكيب :أف رجل ا٠تَت مغاير
للرجل الكبَت ،كىو غَته ،لكن لو قلت :كالرجل الكبَت رجل ا٠تَت ،من غَت كاك ،ألصبحت ٚتلة
"رجل ا٠تَت" بدال من الرجل الكبَت ،كصفة ثانية لو ،كىذا الًتكيب؛ أ ٍت :أف تذكر اليفة الثانية بال
كاك ىو الاسائغ لغة.
كما أف طف اليفات بالواك ٬توز إذا ذكرت اليفة فقط دكف تكرار الذات٨ ،تو قولك:
مررت برجل كرمي كفييح كشا ر ،فإف كرٯتا كفييحا كشا را ٚتيعها صفات للرجل ،لكن لو كررت
الذات موصوفة كماسبوقة ْترؼ العطف "الواك" فإف ىذا يفيد ا١تغايرة ،فلو قلت :مررت برجل كرمي
كرجل شا ر؛ فيكوف الرجل كرمي مغايرا للرجل الشا ر ،كىو غَته.
كقد حكى خليل بن كيكلدم العالئي (ا١تتوىفُٕٔ:ىػ) – كىو من أىل الشأف يف اللغة -
ىذا التوجيو الذم ذكره أصحاب ىذا ا١تاسلك – كىو القوؿ بأف ىذا من باب طف اليفات -
مث ا ًتض ليو بقولو" :كال شك أف ٕتويز ىذا لى اإلطالؽ ينقض قا دتُت كبَتتُت؛ إحدا٫تا :أف
(ِ)
اليفة كا١توصوؼ كالشيء الواحد ،كالثانية :أف العطف يقتضي ا١تغايرة".
(ُ) أخرجو البخارم يف صحيحو (ُ ،)ُِِ/كماسلم يف صحيحو (ُ.)ّْٖ/
(ِ) انظر :الفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة ،للعالئي (ص.)ُُْ:
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كأما القوؿ بأف الواك يف قراءة" :كصالة العير" زائدة؛ فَتد ليو :بأف القوؿ بزيادة بعض
اٟتركؼ يف اللغة إ٪تا جوزه بعض أىل الكوفة ،كاليحيح دـ جواز ذلك كما ىو مذىب البيريُت؛
(ُ)
ألف اٟتركؼ كضعت للمعاين ،كًذ ٍك يرىا بدكف معناىا يقتضي ٥تالفة الوضع كيورث اللبس.
كأما اآليات اليت استدلوا هبا :فالواك فيها اطفة لى ٤تذكؼ مقدر يتم بو الكالـ ،تقديره يف
اآلية األكىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [األنعاـ ]ٕٓ:لنبيره ،أك لنرشده ،ك٨تو
ذلك ،مث طف ليو( :ﭨ ﭩ ﭪ) ككذلك يف اآلية األخرل تقديره :رفنا صربه كانقياده
(ﭖ ﭗ ﭘ) [اليافات ، ]َُْ:كىكذا بقية اآليات.
ؼ غدركم كقلبتم ظهر اجملن.
كأما البيت فتقديره :ي ًر ى
(ِ)
كحذؼ اٞتواب كثَت يف لغة العرب.
كأما القوؿ بأف العطف يف قراءة" :كصالة العير" جاء للتنويو كالتأكيد لى شأف صالة
العير ،كىو من باب طف ا٠تاص لى العاـ ،فَتد ليو :بأف العاـ ذيكر أكال يف قولو( :ﭑ
ﭒ ﭓ) مث ذيكر ا٠تاص يف قولو( :ﭔ ﭕ)  ،كىنا انتهى ذكر ا٠تاص بعد العاـ ،كال
ييعرؼ يف لغة العرب طف خاصُت لذات كاحدة لى اـ ،ألف اليالة الوسطى كصالة العير
ىي لذات كاحدة ،لكن إذا كاف ا٠تاص أكثر من كاحد كلذكات متعددة؛ فإنو ٬توز العطف ىنا،
٨تو قولو تعاىل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [البقرة ،]ٖٗ:فجربيل كميكاؿ لياسا ذاتا
كاحدة ،بل ٫تا متغايراف ،كىنا جاز العطفٓ ،تالؼ قراءة" :كصالة العير".
كأما القوؿ بأف ىذه قراءة لى التفاسَت ؛ فَتد ليو :أف ىذا القوؿ إ٪تا ييح فقط لى ركاية:
"صالة العير"ْ ،تذؼ الواك ،كأما ركاية" :كصالة العير" ،فال ياستقيم أف تكوف لى التفاسَت؛ ألف
(ّ)
الواك تقتضي ا١تغايرة.
كأما القوؿ بأف الوسطى صالتاف :إحدا٫تا العير بالاسنة ،كاألخرل اليبح بالقرآف؛ فَتد
ليو" :بأف ىذا مذىب ضعيف؛ ألف القرآف مل يييرح بإثبات اليبح كسطا فتد و الضركرة إىل
(ْ)
إثبات كسطُت".
(ُ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص.)ُٕٓ :
(ِ) انظر :شرح العمدة البن تيمية  -كتاب اليالة (ص ،)ُٕٓ:كالفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة (ص-ُْٔ:
ُْٖ).
(ّ) انظر :اإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي (ص.)َُٗ:
(ْ) انظر :شرح التلقُت ،للمازرم (ُ.)َِْ/
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كأما القوؿ بأف قراءة" :كصالة العير" الواردة يف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت تيعد من القراءات
الشاذة ،كالقراءة الشاذة ال ي٭تتج هبا ،كال يكوف ٢تا حكم ا٠ترب ن رسوؿ اهلل ؛ فيجاب نو :بأف
االحتجاج بالقراءة الشاذة ىو ٤تل نزاع بُت العلماء ،كالذم ليو اٞتمهور ىو جواز االحتجاج
كالعمل هبا" ،بل ذكر ابن بد الرب إٚتاع العلماء لى أف القراءة الشاذة إذا صح النقل هبا ن
(ُ)
اليحابة ،فإنو ٬توز االستدالؿ هبا يف األحكاـ".
كما أف ىذه القراءة كإف كانت شاذة إال أهنا تيعد من القراءات مناسوخة التالكة ،كما دؿ
لى ذلك حديث الرباء ،كمناسوخ التالكة إذا مل يثبت ناسخ حكمو فإنو ييعمل بو(ِ) ،كىو يف حكم
خرب الواحد من حيث العمل ،كذلك كحديث ائشة يف الرضاع(ّ) ،ككحديث آية الرجم(ْ) ،فإهنما
(ٓ)
٦تا نياسخ تالكتو كبقي حكمو ،ك٫تا ٦تا جرل العمل هبما بال نزاع.
كأما القوؿ بأف أحاديث أمهات ا١تؤمنُت قد ركيت بلفظ" :كصالة العير" بالواك ،كركيت
بلفظ" :صالة العير" بدكف كاك ،كركاية حذؼ الواك ىي األصح ،فيجاب نو :بأف ركاية إثبات
الواك ىي األصح ،كقد بينت ذلك بالتفييل ند ٗتريج ىذه األحاديث.
كأما القوؿ بأف األحاديث اليت جاءت فيها قراءة" :كصالة العير" أغلبها موقوفة لى
أمهات ا١تؤمنُت كبعض اليحابة؛ فيجاب نو :بأهنا قد ركيت مرفو ة كموقوفة لى :حفية،
ك ائشة ،كركاية الرفع ىي األصح ،كركيت مرفو ة كموقوفة لى :أـ سلمة ،كابن باس ،كركاية
(ُ) انظر٣ :تموع الفتاكل ،البن تيمية (ّْ.)ّْ/
(ِ) انظر :اٟتاكم الكبَت ،للماكردم (ُُ ،)ّّٔ/كالبحر احمليط يف أصوؿ الفقو ،للزركشي (ِ ،)ِِْ/كتفاسَت
ابن كثَت (ٔ.)ٕ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت " :كاف فيما أنزؿ من القرآف :شر رضعات معلومات ٭ترمن ،مث ناسخن
ٓتمس معلومات ،فتويف رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم كىن فيما يقرأ من القرآف" .أخرجو ماسلم يف
صحيحو (ِ.)َُٕٓ/
(ْ) ن مر رضي اهلل نو قاؿ" :إف اهلل بعث ٤تمدا صلى اهلل ليو كسلم باٟتق ،كأنزؿ ليو الكتاب ،فكاف ٦تا
أنزؿ اهلل آية الرجم ،فقرأناىا ك قلناىا كك يناىا ،رجم رسوؿ اهلل صلى اهلل ليو كسلم كرٚتنا بعده ،فأخشى
إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائل :كاهلل ما ٧تد آية الرجم يف كتاب اهلل ،فيضلوا بًتؾ فريضة أنز٢تا اهلل".
أخرجو البخارم يف صحيحو (ٖ ،)ُٔٗ/كماسلم يف صحيحو (ّ.)ُُّٕ/
(ٓ) انظر :احمللى ،البن حزـ (ّ ،)ُٕٕ/ككشف ا١تغطى ،للدمياطي (ص ،)ْٗ:كشرح العمدة البن تيمية -
كتاب اليالة (ص ،)ُٓٔ:كإرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين (ٕ ،)َْ/كصحيح سنن
أيب داكد ،لؤللباين (ِ.)ِٕٗ/
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لت ذلك ند ٗتريج ىذه األحاديث.
الوقف ىي األصح ،كقد َّ
في ي
كأما ما ذىب إليو الاسيوطي من أف لفظة" :صالة العير"  -الواردة يف قولو " :شغلونا
ن اليالة الوسطى صالة العير"  -مدرجة من بعض الركاة؛ فيجاب نو :بأف النيب  كإف مل
يقل ىذا اللفظ إال أف أغلب الركاة ٟتديث ا٠تندؽ قد ذكركا أف اليالة اليت يشغل نها النيب 
يوـ ا٠تندؽ ىي صالة العير ،ك ليو فإف لفظة" :كصالة العير" كإف كانت مدرجة من بعض الركاة
إال أف اليالة الوسطى اليت أرادىا النيب  بقولو" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ىي صالة
العير.
كأما حديث زيد بن ثابت الذم استدؿ بو الاسيوطي لى أف اليالة الوسطى ىي صالة
الظهر ،فيجاب نو :بأف قوؿ اليحايب :نزلت اآلية يف كذا .ىو ٤تل خالؼ بُت العلماء ىل
يكوف لو حكم الرفع أـ ال ،كما كاف كذلك فإنو ال ييح أف ي٬تعل حجة أماـ النص اليريح ا١تتفق
(ُ)
لى صحتو بأف اليالة الوسطى ىي صالة العير.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :كقد تنازع العلماء يف قوؿ الياحب :نزلت ىذه اآلية يف كذا.
ىل ٬ترم ٣ترل ا١تاسند ،كما يذكر الاسبب الذم أنزلت ألجلو ،أك ٬ترم ٣ترل التفاسَت منو الذم
ليس ٔتاسند؟ فالبخارم (ا١تتوىفِٓٔ:ىػ) ييدخلو يف ا١تاسند -يعٍت ا١ترفوع ،-كغَته ال يدخلو يف
ا١تاسند" )ِ(.كأما ما ركم ن ائشة أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا الظهر(ّ)؛ فإنو ال ييح نها،
(ْ)
كالثابت نها أهنا فاسرت اليالة الوسطى بأهنا العير.
(ُ) انظر :شرح معاين اآلثار (ُ ،)ُٖٔ/كاحمللى (ّ.)َُٕ/
(ِ) انظر٣ :تموع الفتاكل (ُّ.)َّْ/
(ّ) ن ائشة رضي اهلل نها قالت" :اليالة الوسطى :ىي الظهر" .أخرجو بد الرزاؽ يف ا١تينف (ُ)ٕٕٓ/
ن معمر ،ن سعيد بن بد الرٛتن اٞتحشي ،ن أيب بكر بن ٤تمد بن مرك بن حزـ قاؿ :أرسل زيد بن
ثابت مواله حرملة إىل ائشة ياسأ٢تا ن اليالة الوسطى قالت" :ىي الظهر" .قاؿ :فكاف زيد يقوؿ" :ىي
الظهر .فال أدرم أ نها أخذه أـ غَتىا" .كىذا اإلسناد ضعيف؛ النقطا و؛ سعيد بن بد الرٛتن اٞتحشي،
ذكره البخارم يف التاريخ الكبَت (ّ ،)ِْٗ/كابن أيب حامت يف اٞترح كالتعديل (ْ )ّٗ/كمل يذكرا لو ركاية
ن أيب بكر ابن ٤تمد بن مرك بن حزـ .كذكره ا١تزم يف هتذيب الكماؿ (َُ )ِٓٓ/كقاؿ :ركل ن أيب
بكر ابن ٤تمد بن مرك بن حزـ ،لى خالؼ فيو.
كاألثر ذكره معلقا :ابن ا١تنذر يف األكسط (ِ ،)ّٕٔ/كالًتمذم يف سننو (ُ ،)ِّْ/كالواحدم يف الوسيط
(ُ ،)ُّٓ/كابن حزـ يف احمللى (ّ ،)ُٖٔ/كابن حجر يف فتح البارم (ٖ.)ُٗٔ/
(ْ) سبق ٗتر٬تو (ص.)َٗ:
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اخلامة:
لي بإ٘تاـ ىذا البحث ،كقد خرجت ْتمد اهلل تعاىل ّتملة من النتائج
اٟتمد هلل الذم َّ
من َّ
رأيت أ ٍف أيٚتلها يف النقاط اآلتية:
أكالن :من خالؿ تتبع األحاديث الواردة يف ا١تاسألة كقفت لى تاسعة شر حديثا يف تفاسَت
اليالة الوسطى؛ شرة منها جاءت بأهنا العير ،كتاسعة جاءت و
بلفظ يوىم أهنا غَت العير.
أما العشرة اليت فيها أهنا العير :فقد ركيت من حديث :أيب مالك األشعرم ،ك بد اهلل بن
ماسعود ،كحذيفة بن اليماف ،ك لي بن أيب طالب ،كٝترة بن جندب ،كأيب ىريرة ،كأـ سلمة ،كابن
باس ،كجابر بن بد اهلل ،كأيب ىاشم بن تبة ،رضي اهلل نهم.
كقد ركاىا ستة من ىؤالء يف قية األحزاب ،كىم:
ُ -ابن ماسعود :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ :ذكر فيو
ي
(ْ)
(ّ)
النيب  صالة العير(ُ) ،كذكرىا الراكم(ِ) .كركم و
بلفظ :مل يذكرىا النيب  ، كال الراكم .
ي
و
و
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
كركم بلفظ :ذكرىا النيب  ،كمل يذكرىا الراكم .ي
ي
كركم مرفو ا كموقوفا بلفظ" :ىي العير" .كاٟتديث
كركم بلفظ" :صالة الوسطى :صالة العير" .ي
ي
إسناده صحيح ،كأصح ألفاظو :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم.
ً
كركم بلفظ:
ِ -حذيفة :كقد اختيلف يف لفظو ،يفركم بلفظ" :شغلونا ن صالة العير" .ي
"شغلونا ن اليالة الوسطى" .قاؿ الراكم :يعٍت :صالة العير .كاٟتديث إسناده صحيح ،كأصح
ركاياتو اللفظ األكؿ؛ إال أف ىذا اللفظ ٥تالف لؤلحاديث اليحيحة ا١تركية ن صحابة آخرين،
حيث مل تيرح ىذه الركايات بأف النيب  ذكر صالة العير ،كذلك لى اليحيح من تلك
الركايات.
(ُ) أ ٍت بقويل :ذكر فيو النيب  صالة العير :أم :أف النيب  قاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى :صالة
العير" ،حيث فاسر النيب  اليالة الوسطى بأهنا العير.
(ِ) أ ٍت بقويل :ذكرىا الراكم :أم :أف الراكم  -كىو اليحايب  -ذكر أف ا١تشركُت شغلوا النيب  يوـ
األحزاب ن صالة العير ،حيث نص لى أف اليالة اليت يشغل نها النيب  ىي صالة العير.
(ّ) أ ٍت بقويل :مل يذكرىا النيب  :أم :أف النيب  قاؿ" :شغلونا ن اليالة الوسطى" ،دكف أف يذكر
صالة العير.
(ْ) أ ٍت بقويل :مل يذكرىا الراكم :أم :أف الراكم  -كىو اليحايب  -ذكر أف ا١تشركُت شغلوا النيب  يوـ
األحزاب ،دكف أف يذكر أف الذم يشغل نو  ىي صالة العير.
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ّ -لي بن أيب طالب :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ:
ي
ذكر فيو النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم .كركم و
بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كال الراكم.
ي
و
و
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
كركم بلفظ :ذكرىا النيب  ،كمل يذكرىا الراكم .ي
ي
كحديث لي ٥تر هج يف اليحيحُت ،كأصح ألفاظو :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير،
كال ذكرىا الراكم .كيأيت بعدىا الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير ،كذكرىا الراكم .كقد
اقتير البخارم لى ىذين اللفظُت يف صحيحو ،كىذا من دقتو ،رٛتو اهلل.
كركم بلفظ" :شغلونا ن صالة الوسطى :صالة العير" .كإسناده ضعيف
ْ -أـ سلمة :ي
جدا.
ٓ -ابن باس :كقد اختيلًف يف لفظو ،من حيث ذكر صالة العير :فركم و
بلفظ :ذكر فيو
ي
و
كركم
كركم بلفظ :مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم .ي
النيب  صالة العير ،كمل يذكرىا الراكم .ي
كركم بلفظ" :أف رسوؿ اهلل  ناسي صالة الظهر كالعير
بلفظ" :صالة الوسطى صالة العير" .ي
يوـ األحزاب ،فذكر بعد ا١تغرب ،فقاؿ النيب  :شغلونا ن اليالة" .كاٟتديث صحيح ن ابن
باس باللفظ الذم مل يذكرىا النيب  ،كذكرىا الراكم.
ٔ -جابر :كقد ركم و
بلفظ مل يذكر النيب  العير ،كال ذكرىا الراكم .كإسناده ضعيف.
ي
اٟتديث مرفو ا بلفظ" :اليالة الوسطى :صالة العير" .كىم:
كركل أربعةه
ى
ٕ -أبو مالك -ٖ .كٝترة -ٗ .كأبو ىريرة -َُ .كأبو ىاشم بن تبة .كإسناد كل حديث
من ىؤالء ضعيف.
كأما التاسعة أحاديث اليت يوىم ظاىرىا أف اليالة الوسطى غَت العير :فقد ركيت من
حديث :حفية ،ك ائشة ،كأـ سلمة ،كابن باس.
ُ -أما حديث حفية :فقد اختلف يف لفظو ،كيف رفعو ككقفو ،فجاء بلفظ( :حافظوا لى
اليلوات كاليالة الوسطى كصالة العير) ،بإثبات الواك يف( :كصالة العير) ،كجاء و
بلفظ فيو
حذؼ الواك ،كجاء مرنة مرفو ا للنيب  ،كمرةن موقوفا لى حفية ،كاليحيح ركاية إثبات الواك،
مرفو ا .كاٟتديث ن حفية إسناده صحيح.
كأما حديث ائشة :فقد ركم نها من ستة طرؽ:
ِ -األكؿ :طريق أيب يونس ،نها ،كفيو إثبات الواك ،مع االختالؼ يف رفعو ككقفو،
كاليحيح ركاية الرفع ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح.
ّ -الثاين :طريق ىشاـ بن ركة ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما
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لفظو فقد اختلف فيو؛ فركم بإثبات الواك ،كركم بلفظ" :كىي صالة العير" ،كاليحيح ركاية
إثبات الواك .كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده صحيح.
ْ -الثالث :طريق أـ ٛتيد ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما لفظو؛
فركم بإثبات الواك كْتذفها ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٓ -الرابع :طريق ٛتيدة ،نها ،كىو موقوؼ لى ائشة من ىذا الطريق ،كأما لفظو فركم
بإثبات الواك ،كركم بلفظ" :كىي صالة العير" ،كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٔ -ا٠تامس :طريق زياد بن أيب مرمي ،ن ائشة ،موقوفاْ ،تذؼ الواك ،كاٟتديث من ىذا
الطريق إسناده ضعيف.
ٕ -الاسادس :طريق قبيية بن ذؤيب ،ن ائشة ،موقوفا ،كقد ركم بإثبات الواك كْتذفها،
كاٟتديث من ىذا الطريق إسناده ضعيف.
ٖ -كأما حديث أـ سلمة :فقد ركم موقوفا ليها ،كاختلف يف لفظو ،فركم بإثبات الواك
كْتذفها ،كاليحيح ركاية إثبات الواك .كاٟتديث إسناده صحيح.
ٗ -كأما حديث ابن باس :فقد ركم موقوفا ليو ،كأما لفظو فركم بإثبات الواك كْتذفها،
كبلفظ" :ىي صالة العير" .كأصح ىذه الركايات ركاية إثبات الواك ،كاٟتديث إسناده حاسن.
ثانيا :اليحيح من ركايات قية األحزاب :الركاية اليت مل يذكر فيها النيب  صالة العير،
كذكرىا الراكم.
ثالثا :اليحيح من ركايات أحاديث أمهات ا١تؤمنُت :ىي الراكية اليت فيها إثبات الواك يف
قراءة" :كصالة العير" ،مرفو ة للنيب .
رابعا :ركيت أحاديث أخرل تفيد بأف النيب  يشغًل يوـ ا٠تندؽ ن دة صلوات ،كىي:
الظهر كالعير كا١تغرب كالعشاء ،كىذه األحاديث صحيحة ،كىي ال تعارض ما ركم من أنو يشغًل
فقط ن صالة العير؛ ألف كقعة ا٠تندؽ كانت أياما ،كقد يشغًل النيب  ن اليلوات يف أكثر
من يوـ ،فحكى بعض الركاة أنو يشغل يف أحد األياـ ن صالة العير فقط ،كحكى البعض اآلخر
أنو يشغل ن أربع صلوات ،كذلك يف يوـ آخر.
خاماسا :من خالؿ تتبع ألفاظ األحاديث الواردة يف ا١تاسألة تبُت يل أنو مل ياسبق أف أحدا قاـ
ّتمعها كبياف طرقها ك٥تارجها كٖتقيق ألفاظها كاليحيح منها ،كىذا ٦تا يؤكد أ٫تية اال تناء بتحقيق
األحاديث كاآلثار اليت يقع فيها ما يوىم التعارض ،كاليت غالبا ما يكوف باسبب كىم من أحد الركاة.
سادسا :الحظت أف بعض األحاديث ركيت بألفاظ متعددة ،كىذا االختالؼ إ٪تا ىو من
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تيرؼ بعض الركاة ،كقد رأيت بعض العلماء رٔتا استدؿ ببعض األلفاظ اليت ال تيح ،كىذا ٦تا
يؤكد أيضا أ٫تية اال تناء بدراسة األحاديث كٖتقيق ألفاظها ،حىت ال يكوف ىناؾ خطأ يف
االستدالؿ.
سابعا :يرل الباحث أف أحاسن ما ي٬تمع بو بُت حديث األحزاب كأحاديث أمهات ا١تؤمنُت:
أف أمهات ا١تؤمنُت ٚتعن بُت قراءة" :كاليالة الوسطى" ،كقراءة" :كصالة العير" ،اللتُت ٫تا
قراءتُت ٥تتلفتُت ،كمنفيلتُت ،فأكىم ٚتعهما أهنما قراءة كاحدة؛ فوقع اإلشكاؿ.
ثامنا :ذكر العلماء رٛتهم اهلل دة أجوبة يف التوفيق بُت األحاديث كىي إجابات كجيهة
صدرت من لماء كأئمة كبار ٢تم ثقلهم كمكانتهم العلمية ،كالباحث يي ًك ُّن ٢تؤالء العلماء كل
بُت بالتفييل كجو
التقدير كاالحًتاـ ،إال أنو يرل أف ما ذكركه من أجوبة ال ٗتلو من ا ًتاض ،كقد َّ ى
اال ًتاض لى ىذه األجوبة ،كمع اال ًتاض ليها إال أهنا ال تقلل من شأف ىؤالء العلماء
كمكانتهم؛ ألف ا١تاسألة ٤تل اجتهاد كنظر ،كقد أبدل الباحث كجهة نظره ٔتا تقتضيو منهجية
البحث العلمي.
تاسعا :يوصي الباحث بأ٫تية دراسة كٖتقيق األحاديث كاآلثار ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت
بعض آيات القرآف الكرمي ،كاليت غالبا ما يتكئ ليها أ داء اإلسالـ للطعن يف اإلسالـ ،كاهلل تعاىل
أ لم.
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املصادز ًاملساجع
إبراز ا١تعاين من حرز األماين ،أليب شامة ،الناشر :دار الكتب العلمية.
إثبات ذاب القرب كسؤاؿ ا١تلكُت ،للبيهقي ،ت :د /شرؼ ٤تمود القضاة ،الناشر :دار الفرقاف ،الثانية،
َُْٓق.
اآلحاد كا١تثاين ،البن أيب اصم ،ت :د /باسم اٞتوابرة ،الناشر :دار الراية ،األكىلُُُْ ،ق.
أحاديث العقيدة اليت يوىم ظاىرىا التعارض يف اليحيحُت ،لاسليماف الدبيخي ،الناشر :مكتبة دار
البياف اٟتديثة ،األكىلُِِْ ،ىػ.
األحاديث ا١تختارة ،للمقدسي ،ت :بد ا١تلك بن دىيش ،الناشر :دار خضر ،الثالثةَُِْ ،ىػ.
األحاديث ا١تشكلة الواردة يف تفاسَت القرآف الكرمي ،ألٛتد القيَت ،الناشر :دار ابن اٞتوزم ،األكىل،
َُّْق.
إحكاـ اإلحكاـ شرح مدة األحكاـ ،البن دقيق العيد ،الناشر :مطبعة الاسنة احملمدية.
أحكاـ القرآف الكرمي ،للطحاكم ،ت :د /سعد الدين أكناؿ ،الناشر :مركز البحوث اإلسالمية التابع
لوقف الديانة الًتكي.
أحكاـ القرآف ،أليب بكر بن العريب ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الثالثةُِْْ ،ق.
اختالؼ اٟتديث ،للشافعي ،الناشر :دار ا١تعرفةَُُْ ،ىػ.
إرشاد الاسارم لشرح صحيح البخارم ،للقاسطالين ،الناشر :ا١تطبعة الكربل األمَتية ،الاسابعة،
ُِّّق.
االستذكار ،البن بد الرب ،ت :سامل طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُِْ ،ق.
إ راب القرآف ،للنحاس ،ت :بد ا١تنعم إبراىيم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُِْ ،ق.
أ ياف العير كأ واف النير ،لليفدم ،ت :د /لي أبو زيد ،كآخركف ،الناشر :دار الفكر ا١تعاصر،
األكىلُُْٖ ،ق.
األـ ،للشافعي ،الناشر :دار ا١تعرفةَُُْ ،ىػ.
أمايل احملاملي  -ركاية ابن ٭تِت البيع ،للمحاملي ،ت :د /إبراىيم القياسي ،الناشر :ا١تكتبة اإلسالمية،
األكىلُُِْ ،ق.
إمتاع األٝتاع ٔتا للنيب من األحواؿ كاألمواؿ كاٟتفدة كا١تتاع ،للمقريزم ،ت٤ :تمد النمياسي ،الناشر :دار
الكتب العلميةَُِْ ،ىػ.
اإلنياؼ يف ماسائل ا٠تالؼ بُت النحويُت ،لؤلنبارم ،الناشر :ا١تكتبة العيرية ،األكىلُِْْ ،ىػ.
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األكسط يف الاسنن كاإلٚتاع كاالختالؼ ،البن ا١تنذر ،ت :أبو ٛتاد صغَت ،الناشر :دار طيبة ،األكىل،
َُْٓىػ.
إيضاح ا١تكنوف يف الذيل لى كشف الظنوف ،للبغدادم ،ت٤ :تمد شرؼ الدين ،الناشر :دار إحياء
الًتاث العريب.
اإليضاح لناسخ القرآف كمناسوخو١ ،تكي بن أيب طالب ،ت :أٛتد فرحات ،الناشر :دار ا١تنارة ،األكىل،
َُْٔق.
البا ث اٟتثيث شرح اختيار لوـ اٟتديث ،البن كثَت ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :دار الكتب العلمية.
البحر احمليط يف أصوؿ الفقو ،للزركشي ،الناشر :دار الكتيب ،األكىلُُْْ ،ىػ.
البدر ا١تنَت يف ٗتريج األحاديث كاألثار الواقعة يف الشرح الكبَت ،البن ا١تلقن ،ت :ميطفى أبو الغيط،
كآخركف ،الناشر :دار ا٢تجرة ،االكىلُِْٓ ،ىػ.
تاريخ ابن معُت (ركاية الدكرم) ،البن معُت ،ت :د /أٛتد نور سيف ،الناشر :مركز البحث العلمي
كإحياء الًتاث اإلسالمي ،األكىلُّٗٗ ،ق.
تاريخ أٝتاء الثقات ،البن شاىُت ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :الدار الاسلفية ،األكىلَُْْ ،ق.
تاريخ اإلسالـ ،للذىيب ،ت :د /بشار معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلََِّ ،ـ.
تاريخ الثقات ،للعجلي ،الناشر :دار الباز ،األكىلَُْٓ ،ىػ.
تاريخ الطربم = تاريخ الرسل كا١تلوؾ ،البن جرير الطربم ،الناشر :دار الًتاث ،الثانيةُّٖٕ ،ق.
التاريخ الكبَت ،ا١تعركؼ بتاريخ ابن أيب خيثمة  -الاسفر الثاين ،كالثالث ،البن أيب خيثمة ،ت :صالح
ىالؿ ،الناشر :الفاركؽ اٟتديثة ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
التاريخ الكبَت ،للبخارم ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية.
تاريخ بغداد ،للبغدادم ،ت :بشار معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلُِِْ ،ىػ.
تاريخ دمشق ،البن اساكر ،ت :مرك العمرم ،الناشر :دار الفكرُُْٓ ،ىػ.
تدريب الراكم يف شرح تقريب النواكم ،للاسيوطي ،ت :الفاريايب ،الناشر :دار طيبة.
التعارض كالًتجيح بُت األدلة الشر ية ،للربز٧تي ،الناشر :دار الكتب العلميةُُْٕ ،ىػ.
تفاسَت الفاٖتة ،البن رجب ،ت :سامي جاد اهلل ،الناشر :دار احملدث ،األكىلُِْٕ ،ق.
تفاسَت القرآف العظيم ،البن أيب حامت ،ت :أسعد الطيب ،الناشر :مكتبة نزار الباز ،الثالثةُُْٗ ،ق.
تفاسَت القرآف العظيم ،البن كثَت ،ت :سامي سالمة ،الناشر :دار طيبة ،الثانيةَُِْ ،ىػ.
تفاسَت القرطيب = اٞتامع ألحكاـ القرآف ،للقرطيب ،ت :أٛتد الربدكين ،كإبراىيم أطفيش ،الناشر :دار
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الكتب ا١تيرية ،الثانيةُّْٖ ،ىػ.
تقريب التهذيب ،البن حجر ،ت٤ :تمد وامة ،الناشر :دار الرشيد ،األكىلَُْٔ ،ق.
التمهيد ١تا يف ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد ،البن بد الرب ،ت :ميطفى العلوم ،الناشر :كزارة موـ
األكقاؼ كالشؤكف اإلسالميةُّٖٕ ،ق.
هتذيب التهذيب ،البن حجر ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ النظامية ،األكىلُِّٔ ،ىػ.
هتذيب الكماؿ يف أٝتاء الرجاؿ ،للمزم ،ت :د /بشار معركؼ ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ََُْق.
هتذيب اللغة ،لؤلزىرم ،ت٤ :تمد وض ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب ،األكىلََُِ ،ـ.
توضيح ا١تشتبو ،البن ناصر الدين ،ت٤ :تمد العرقاسوسي ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُّٗٗ ،ـ.
الثقات ،ا١تؤلف :البن حباف ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية ،األكىلُّّٗ ،ى.
جامع البياف يف تأكيل القرآف ،البن جرير الطربم ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
َُِْق.
جامع التحييل يف أحكاـ ا١تراسيل ،للعالئي ،تٛ :تدم الاسلفي ،الناشر :امل الكتب ،الثانية،
َُْٕق.
اٞترح كالتعديل ،البن أيب حامت ،الناشر :دائرة ا١تعارؼ العثمانية ،األكىلُُِٕ ،ىػ.
اٞتزء ا١تتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من اليحابة ٦تن أسلم ند فتح مكة كما بعد ذلك]،
البن سعد ،ت :د /بد العزيز الاسلومي ،الناشر :مكتبة اليديقُُْٔ ،ق.
ٚتهرة اللغة ،البن دريد ،ت :رمزم بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليُت ،األكىلُٖٕٗ ،ـ.
اٞتوىر النقي لى سنن البيهقي ،البن الًتكماين ،الناشر :دار الفكر.
اٟتاكم الكبَت ،للماكردم ،ت :لي معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
حلية األكلياء كطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصبهاين ،الناشر :دار الاسعادةُّْٗ ،ىػ.
خزانة األدب كلب لباب لاساف العرب ،للبغدادم ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :مكتبة ا٠تا٧تي،
الرابعةُُْٖ ،ىػ.
الدر ا١تنثور ،للاسيوطي ،الناشر :دار الفكر.
دالئل النبوة ،للبيهقي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْٓ ،ق.
ديواف امرئ القيس ،ناية :بد الرٛتن ا١تيطاكم ،الناشر :دار ا١تعرفة ،الثانيةُِْٓ ،ىػ.
الرسالة ،للشافعي ،ت :أٛتد شاكر ،الناشر :مكتبة اٟتليب ،األكىلُّٖٓ ،ىػ.
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ركح ا١تعاين يف تفاسَت القرآف العظيم كالاسبع ا١تثاين ،لؤللوسي ،ت :لي طية ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،األكىلُُْٓ ،ق.
ركضة الناظر كجنة ا١تناظر يف أصوؿ الفقو لى مذىب اإلماـ أٛتد بن حنبل ،البن قدامة ،الناشر:
مؤساسة الرياف ،الثانيةُِّْ ،ق.
رياض األفهاـ يف شرح مدة األحكاـ ،للفاكهاين ،ت :نور الدين طالب ،الناشر :دار النوادر ،األكىل،
ُُّْىػ.
الزاىر يف معاين كلمات الناس ،البن األنبارم ،ت :د /حامت الضامن ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ُُِْىػ.
سنن ابن ماجة ،البن ماجة ،ت٤ :تمد فؤاد بد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية.
سنن أيب داكد ،ا١تؤلف :البن أيب داكد الاسجاستاين ،ت٤ :تمد بد اٟتميد ،الناشر :ا١تكتبة العيرية،
بَتكت.
سنن الًتمذم ،للًتمذم ،ت :أٛتد شاكر ،كآخركف ،الناشر :مطبعة ميطفى البايب اٟتليب ،الثانية،
ُّٓٗىػ.
الاسنن اليغرل ،للناسائي ،ت :بد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب ا١تطبو ات اإلسالمية ،الثانية،
َُْٔق.
الاسنن الكربل ،للبيهقي ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الثالثةُِْْ ،ىػ.
الاسنن الكربل ،للناسائي ،ت :حاسن شليب ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُُِْ ،ىػ.
الاسنن ا١تأثورة للشافعي ،للمزين ،ت :د /بد ا١تعطي قلعجي ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىلَُْٔ ،ق.
سَت أ الـ النبالء ،للذىيب٣ ،تمو ة من احملققُت بإشراؼ :شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
الثالثةَُْٓ ،ىػ.
شرح التلقُت ،للمازرم ،ت٤ :تمد ا١تختار الاسالمي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،األكىلََِٖ ،ـ.
شرح الاسنة ،للبغوم ،ت :شعيب األرنؤكط ،الناشر :ا١تكتب اإلسالمي ،الثانيةَُّْ ،ىػ.
شرح الاسيوطي لى ماسلم = الديباج لى صحيح ماسلم بن اٟتجاج ،ت :أبو إسحاؽ اٟتويٍت،
الناشر :دار ابن فاف ،األكىل ُُْٔىػ.
شرح العمدة ،البن تيمية ،من أكؿ كتاب اليالة إىل آخر باب آداب ا١تشي إىل اليالة ،ت :خالد
ا١تشيقح ،الناشر :دار العاصمة ،األكىلُُْٖ ،ىػ.
شرح النوكم لى ماسلم = ا١تنهاج شرح صحيح ماسلم بن اٟتجاج ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب،
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الثانيةُِّٗ ،ق.
شرح سنن ابن ماجة١ ،تغلطام ،ت :كامل ويضة ،الناشر :مكتبة نزار ميطفى الباز ،األكىل،
ُُْٗىػ.
شرح طيبة النشر يف القراءات العشر ،للنويرم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،ت٣ :تدم باسلوـ ،األكىل،
ُِْْىػ.
شرح معاين اآلثار ،للطحاكم ،ت٤ :تمد النجار ،الناشر :امل الكتب ،األكىلُُْْ ،ىػ.
صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف ،البن حباف ،ت :شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
الثانيةُُْْ ،ق.
صحيح ابن خزٯتة ،البن خزٯتة ،ت٤ :تمد األ ظمي ،الناشر :ا١تكتب اإلسالمي ،الثالثةُِْْ ،ىػ.
صحيح أيب داكد ،لؤللباين ،الناشر :مؤساسة غراس ،األكىلُِّْ ،ق.
صحيح البخارم ،ت٤ :تمد الناصر ،الناشر :دار طوؽ النجاة ،األكىلُِِْ ،ىػ.
صحيح ماسلم ،ت٤ :تمد فؤاد بد الباقي ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب.
صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ الاسلف ،البن طاىر الركداين ،ت٤ :تمد حجي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي،
األكىلَُْٖ ،ىػ.
الضعفاء ،للعقيلي ،ت :بد ا١تعطي قلعجي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْْ ،ىػ.
الطبقات الكربل ،البن سعد ،ت٤ :تمد طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُُْ ،ىػ.
طبقات احملدثُت بأصبهاف كالواردين ليها ،اليب الشيخ األصبهاين ،ت :بد الغفور البلوشي ،الناشر:
مؤساسة الرسالة ،الثانيةُُِْ ،ق.
طرح التثريب يف شرح التقريب ،لعبد الرحيم العراقي ،الطبعة ا١تيرية القدٯتة.
العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ ،البن العطار ،ت :نظاـ يعقويب ،الناشر :دار البشائر
اإلسالمية ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،للدارقطٍت ،ت٤ :تفوظ الرٛتن ،الناشر :دار طيبة ،األكىلَُْٓ ،ىػ.
العلل كمعرفة الرجاؿ ،ألٛتد بن حنبل ،ت :كصي اهلل باس ،الناشر :دار ا٠تاين ،الثانيةُِِْ ،ىػ.
مدة القارم شرح صحيح البخارم ،للعيٍت ،الناشر :دار إحياء الًتاث العريب.
غريب اٟتديث ،أليب بيد ،ت :حاسُت شرؼ ،الناشر :ا٢تيئة العامة لشئوف ا١تطابع األمَتية ،األكىل،
َُْْىػ.
الفتاكل الكربل ،البن تيمية ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُْٖ ،ىػ.
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فتح الباب يف الكٌت كاأللقاب ،البن مندة ،ت :أبو قتيبة الفاريايب ،الناشر :مكتبة الكوثر ،األكىل،
ُُْٕىػ.
فتح البارم شرح صحيح البخارم ،البن حجر ،الناشر :دار ا١تعرفةُّٕٗ ،ق.
فتح القدير ،للشوكاين ،الناشر :دار ابن كثَت ،األكىلُُْْ ،ق.
فتح ا١تغيث بشرح الفية اٟتديث ،للاسخاكم ،ت :لي حاسُت ،الناشر :مكتبة الاسنة ،األكىل،
ُِْْىػ.
الفيوؿ ا١تفيدة يف الواك ا١تزيدة ،البن كيكلدم ،ت :حاسن الشا ر ،الناشر :دار البشَت ،األكىل،
َُُْىػ.
فضائل القرآف ،أليب بيد القاسم بن سالـ ،ت :مركاف العطية ،كآخركف ،الناشر :دار ابن كثَت ،األكىل،
ُُْٓىػ.
الفوائد ا١تعللة ،أليب زر ة ،ت :رجب بد ا١تقيود ،الناشر :مكتبة اإلماـ الذىيب ،األكىلُِّْ ،ىػ.
القاموس احمليط ،للفَتكزآبادل ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،الثامنةُِْٔ ،ىػ.
قوا د التحديث ،للقاٝتي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
كتاب اإلمامة كالرد لى الرافضة ،ا١تؤلف :أليب نعيم األصبهاين ،ت :د /لي الفقيهي ،الناشر :مكتبة
العلوـ كاٟتكم.
كتاب العُت ،للخليل بن أٛتد الفراىيدم ،ت :مهدم ا١تخزكمي ،الناشر :دار ا٢تالؿ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت :سليم ا٢تاليل ،الناشر :مؤساسة غراس ،األكىلُِْٕ ،ىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت٤ :تب الدين كا ظ ،الناشر :دار البشائر اإلسالمية ،األكىل،
ُُْٓىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،ت٤ :تمد بده ،الناشر :الفاركؽ اٟتديثة ،األكىلُِّْ ،ىػ.
كتاب ا١تياحف ،البن أيب داكد ،صححو :د /آثر جفرم ،الناشر :ا١تطبعة الرٛتانية ،األكىلُّٓٓ ،ق.
الكتاب ،لاسيبويو ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :مكتبة ا٠تا٧تي ،الثالثةَُْٖ ،ىػ.
كشف األستار ن زكائد البزار ،للهيثمي ،ت :حبيب الرٛتن األ ظمي ،الناشر :مؤساسة الرسالة،
األكىلُّٗٗ ،ىػ.
كشف الظنوف ن أسامي الكتب كالفنوفٟ ،تاجي خليفة ،الناشر :مكتبة ا١تثٌتُُْٗ ،ـ.
كشف ا١تغطى يف تبيُت اليالة الوسطى ،لعبد ا١تؤمن الدمياطيٖ ،تقيق٣ :تدم الاسيد ،الناشر :دار
اليحابة.
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الكواكب النَتات يف معرفة من الركاة الثقات ،البن الكياؿ ،ت :بد القيوـ بد رب النيب ،الناشر :دار
ا١تأموف ،األكىلُُٖٗ ،ـ.
لاساف العرب ،البن منظور ،الناشر :دار صادر ،الثالثةُُْْ ،ق.
لاساف ا١تيزاف ،البن حجر ،الناشر :مؤساسة األ لمي ،الثانيةَُّٗ ،ىػ.
اللفظ ا١توطأ يف بياف اليالة الوسطى١ ،تر ي الكرمي ،ت :بد العزيز األٛتدم ،الناشر :دار البخارم.
ا١تباسوط يف القراءات العشر ،للنياسابورل ،ت :سبيع حاكيمي ،الناشر٣ :تمع اللغة العربيةُُٖٗ ،ـ.
اجملركحُت من احملدثُت كالضعفاء كا١تًتككُت ،للدارمي ،ت٤ :تمود زايد ،الناشر :دار الو ي ،األكىل،
ُّٔٗىػ.
٣تمع الزكائد كمنبع الفوائد ،للهيثمي ،ت :حاساـ الدين القدسي ،الناشر :مكتبة القدسيُُْْ ،ىػ.
٣تموع الفتاكل ،البن تيمية ،ت :بد الرٛتن بن قاسم ،الناشر٣ :تمع ا١تلك فهد لطبا ة ا١تيحف
الشريفُُْٔ ،ىػ.
اجملموع شرح ا١تهذب ،للنوكم ،الناشر :دار الفكر.
احملرر الوجيز يف تفاسَت الكتاب العزيز ،البن طية ،ت :بد الاسالـ بد الشايف ،الناشر :دار الكتب
العلمية ،األكىلُِِْ ،ق.
احمللى باآلثار ،البن حزـ ،الناشر :دار الفكر.
٥تتلف اٟتديث كموقف النقاد كاحملدثُت منو ،ألسامة ا٠تياط ،الناشر :مطابع اليفا ،األكىلَُْٔ ،ىػ.
ا١تدرج إىل ا١تدرج ،للاسيوطي ،مطبوع ضمن ٣تمو ة رسائل ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :الدار
الاسلفية.
ا١تراسيل ،البن أيب حامت ،ت :قوجاين ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلُّٕٗ ،ق.
ماستخرج أيب وانة ،أليب وانة ،ت :أٯتن ارؼ ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
ا١تاستدرؾ لى اليحيحُت ،للحاكم ،ت :ميطفى طا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىل،
ُُُْق.
ماسند ابن أيب شيبة ،ا١تؤلف :البن أيب شيبة ،ت :ادؿ بن يوسف ،كآخركف ،الناشر :دار الوطن،
األكىلُٕٗٗ ،ـ.
ماسند ابن اٞتعد ،ت :امر حيدر ،الناشر :مؤساسة نادر ،األكىلَُُْ ،ق.
ماسند أيب داكد الطيالاسي ،البن أيب داكد الطيالاسي ،ت :د٤ /تمد الًتكي ،الناشر :دار ىجر ،األكىل،
ُُْٗىػ.
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ماسند أيب يعلى ،أليب يعلى ،ت :حاسُت أسد ،الناشر :دار ا١تأموف ،األكىلَُْْ ،ق.
ماسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ،ت :شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىل،
ُُِْىػ.
ماسند البزار ،ا١تنشور باسم :البحر الزخار ،للبزار ،ت٤ :تفوظ الرٛتن ،كآخركف ،الناشر :مكتبة العلوـ
كاٟتكم ،األكىل.
ماسند الدارمي ،ا١تعركؼ بػ (سنن الدارمي) ،للدارمي ،ت :حاسُت الداراين ،الناشر :دار ا١تغٍت ،األكىل،
ُُِْىػ.
ماسند الركياين ،ت :أٯتن أبو ٯتاين ،الناشر :مؤساسة قرطبة ،األكىلُُْٔ ،ق.
ماسند الاسراج ،ت :إرشاد اٟتق األثرم ،الناشر :إدارة العلوـ األثريةُِّْ ،ىػ.
ماسند الشاميُت ،للطرباين ،تٛ :تدم الاسلفي ،الناشر :مؤساسة الرسالة ،األكىلَُْٓ ،ق.
ا١تاسند ا١تاستخرج لى صحيح اإلماـ ماسلم ،أليب نعيم األصبهاين ،ت٤ :تمد حاسن ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُُْٕ ،ىػ.
ا١تاسند ،للشافعي ،الناشر :دار الكتب العلمية.
ا١تيباح ا١تنَت يف غريب الشرح الكبَت ،للفيومي ،الناشر :ا١تكتبة العلمية.
ا١تينف يف األحاديث كاآلثار ،البن أيب شيبة ،ت :كماؿ اٟتوت ،الناشر :مكتبة الرشد ،األكىل،
َُْٗق.
ا١تينف ،لعبد الرزاؽ الينعاين ،ت :حبيب الرٛتن األ ظمي ،الناشر :اجمللس العلمي ،الثانية،
َُّْق.
معامل الاسنن ،للخطايب ،الناشر :ا١تطبعة العلمية ،األكىلُُّٓ ،ىػ.
معاين القراءات ،لؤلزىرم ،الناشر :مركز البحوث يف جامعة ا١تلك سعود ،األكىلُُِْ ،ىػ.
معاين القرآف ،للفراء ،ت :أٛتد النجايت ،كآخركف ،الناشر :دار ا١تيرية للتأليف كالًتٚتة ،األكىل.
ا١تعاين الكبَت يف أبيات ا١تعاين ،البن قتيبة ،ت :سامل الكرنكوم ،الناشر :مطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية،
األكىلُّٖٔ ،ىػ.
معجم ابن األ رايب ،البن األ رايب ،ت :بد احملاسن اٟتاسيٍت ،الناشر :دار ابن اٞتوزم ،األكىل،
ُُْٖىػ.
ا١تعجم األكسط ،للطرباين ،ت :طارؽ بن وض اهلل ،الناشر :دار اٟترمُت.
ا١تعجم الكبَت ،للطرباين ،تٛ :تدم بد اجمليد ،الناشر :مكتبة ابن تيمية ،الثانية.
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معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،ت :بد الاسالـ ىاركف ،الناشر :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ.
ا١تعجم ،أليب يعلى ،ت :إرشاد اٟتق ،الناشر :إدارة العلوـ األثرية ،األكىلَُْٕ ،ق.
معرفة الاسنن كاآلثار ،للبيهقي ،ت :بد ا١تعطي قلعجي ،الناشركف :جامعة الدراسات اإلسالمية،
كآخركف ،األكىلُُِْ ،ىػ.
معرفة اليحابة ،أليب نعيم األصبهاين ،ت :ادؿ العزازم ،الناشر :دار الوطن ،األكىلُُْٗ ،ىػ.
معٌت اليالة الوسطى ،لعبد الغٍت النابلاسي٥ ،تطوط يف مكتبة رضا ،يف رامبور با٢تند ،برقم (ُ)ِِٓ/
(َٔٓ).
ا١تغٍت يف الضعفاء ،للذىيب ،ت :د /نور الدين ًت.
ا١تغٍت ،البن قدامة ،الناشر :مكتبة القاىرة.
مقدمة ابن اليالح = معرفة أنواع لوـ اٟتديث ،البن اليالح ،ت :بد اللطيف ا٢تميم ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُِّْ ،ىػ.
ا١تنتخب من ذيل ا١تذيل ،للطربم ،الناشر :مؤساسة األ لمي للمطبو ات.
ا١تنتخب من ماسند بد بن ٛتيد ،للكشي ،ت :صبحي الاسامرائي ،الناشر :مكتبة الاسنة ،األكىل،
َُْٖق.
ا١تنتقى من الاسنن ا١تاسندة ،البن اٞتاركد ،ت :بد اهلل الباركدم ،الناشر :مؤساسة الكتاب الثقافية،
األكىلَُْٖ ،ق.
منجد ا١تقرئُت كمرشد الطالبُت ،البن اٞتزرم ،الناشر :دار الكتب العلمية ،األكىلَُِْ ،ىػ.
ا١توطأ١ ،تالك بن أنس ،ت٤ :تمد األ ظمي ،الناشر :مؤساسة زايد بن سلطاف آؿ هنياف لؤل ماؿ ا٠تَتية
كاإلناسانية ،األكىلُِْٓ ،ىػ.
ناسخ اٟتديث كمناسوخو ،لؤلثرـ ،ت :بد اهلل ا١تنيور ،األكىلَُِْ ،ىػ.
الناسخ كا١تناسوخ ،للنحاس ،ت٤ :تمد بد الاسالـ ،الناشر :مكتبة الفالح ،األكىلَُْٖ ،ق.
نثر اٞتواىر كالدرر يف لماء القرف الرابع شر ،ليوسف ا١تر شلي ،الناشر :دار ا١تعرفة ،األكىل،
ُِْٕق.
٩تب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار ،لبدر الدين العيٍت ،ت :ياسر بن إبراىيم،
الناشر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،األكىلُِْٗ ،ىػ.
٩تبة الفكر يف ميطلح أىل األثر ،البن حجر ،ت :ياـ اليبابطي ،الناشر :دار اٟتديث ،ا٠تاماسة،
ُُْٖىػ.
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النشر يف القراءات العشر ،البن اٞتزرم ،ت :لي الضباع ،الناشر :ا١تطبعة التجارية الكربل.
نيب الراية ألحاديث ا٢تداية ،للزيلعي ،ت٤ :تمد وامة ،الناشر :مؤساسة الرياف ،األكىلُُْٖ ،ىػ.
النفح الشذم شرح جامع الًتمذم ،البن سيد الناس ،ت :أبو جابر األنيارم ،كآخركف ،الناشر :دار
اليميعي ،األكىلُِْٖ ،ىػ.
النكت لى كتاب ابن اليالح ،البن حجر ،ت :ربيع ا١تدخلي ،الناشر :مادة البحث العلمي
باٞتامعة اإلسالمية ،األكىلَُْْ ،ىػ.
نواىد األبكار كشوارد األفكار = حاشية الاسيوطي لى تفاسَت البيضاكم ،للاسيوطي ،الناشر :جامعة أـ
القرلُِْْ ،ق.
نيل األكطار ،للشوكاين ،ت :ياـ الدين اليبابطي ،الناشر :دار اٟتديث ،األكىلُُّْ ،ىػ.
ا٢تداية إىل بلوغ النهاية١ ،تكي بن أيب طالب ،الناشر :كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ،جامعة
الشارقة ،األكىلُِْٗ ،ىػ.
ىدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت كآثار ا١تينفُت ،للبغدادم ،الناشر :ككالة ا١تعارؼ اٞتليلةُُٗٓ ،ـ.
الوسيط يف تفاسَت القرآف اجمليد ،للواحدم ،النياسابورم ،ت :ادؿ بد ا١توجود ،كٚتا ة ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،األكىلُُْٓ ،ىػ.
اليد الباسطى يف تعيُت اليالة الوسطى ،للاسيوطي ،مطبوع ضمن ٣تموع بعنواف " :شر رسائل يف
التفاسَت ك لوـ القرآف" ،للاسيوطي .بتحقيق الدكتور :بد اٟتكيم األنيس ،كنشر :دائرة الشؤكف
اإلسالمية كالعمل ا٠تَتم بديب.
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رّآات صحٔح مضله
Narrations of Sahih Muslim

إعداد:
د .عادل بً حمند الضبٔعٕ
األستاذ ا١تشارؾ بقسم السنة كعلومها ّتامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسالمية

روايات صحيح مسلم ،د .عادل بن محمد السبيعي
املضتخلص
ْتث علمي ُعٍت ّتمع الركايات اليت ركم هبا "ا١تسند الصحيح" ١تسلم ،كبياف كيفية كصو٢تا
إلينا ،كمقدار الفوات الواقع فيها كالزيادات اليت عليها ،كالتعريف بركاهتا .يتألف البحث من مقدمة
كفيها :أمهية ا١توضوع ،كسبب الكتابة فيو ،كىدفو ،كالدراسات السابقة كخطة البحث ،كمنهج
الكتابة فيو.
ك٘تهيد :عرفت باإلماـ مسلم .كبكتابو "ا١تسند الصحيح " كمكانتوٍ ،ب قسمتو إىل ٜتسة
مباحث ىي:
ا١تبحث األكؿ :ركايات "ا١تسند الصحيح" اٚتاال .ا١تبحث الثاين :ركاية إبراىيم بن ٤تمد بن
سفياف النيسابورم "للمسند الصحيح" .ا١تبحث الثالث :ركاية أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي
"للمسند الصحيح" .ا١تبحث الرابع :ركاية مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم "للمسند
الصحيح" .ا١تبحث ا٠تامس :ركاية أٛتد بن ٤تمد النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي "للمسند
الصحيح" .ا٠تا٘تة :كذكرت فيها أىم النتائج كمنها عناية ا١تسلمُت الفائقة بصحيح مسلم ككوف
ركايات الصحيح ا٨تصرت ُب أربعة من تالميذ مسلم رٛتو اهلل كمل يبق من القرف ا٠تامس ا٢تجرم
كحىت يومنا ىذا ركاية معركفة كيتداك٢تا الكافة للمسند الصحيح تركل بالسند ا١تتصل ٔتسلم إال ركاية
ابن سفياف رٛتو اهلل .ظهر يل أف ا١تشارقة بعد القرف السادس كاف حظهم من العناية با١تسند
الصحيح أكرب من إخواهنم ا١تغاربة .كقعت ُب ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي فوات بيّنو العلماء
كأكمل بعضهم بعضا .كقعت ُب ركاية ابن سفياف زيادات ليست من الصحيح معلومة عند أىل
الشأف ك٦تيزةٍ .ب الفهارس العلمية.
التْصٔات:
أكصي بإعادة اخراج الصحيح ُب أقرب صورة كضعها مؤلفو رٛتو اهلل كما أكصي بإعداد
موسوعة للمسند الصحيح تشمل أىم ما كتبو سلفنا رٛتهم اهلل كا١تتعلق با١تسند الصحيح كأصلو
كشركحو ك٥تتصراتو كرجالو كغَت ذلك ٦تا لو تعلق بو ،كإخراجها ٤تققة كمطبوعة طباعة حسنة تليق
ٔتكانة الصحيح.
الكلمات المفتاحية
صحيح مسلم  ،ركايات الصحيح  ،ركاية صحيح مسلم  ،ركاة ا١تسند الصحيح ١تسلم
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Abstract
A scientific research concerned with gathering the narrations of Sahih
Muslim and explaining how they reached us, and the shortcomings and additions
that have occurred on them. As well as giving an introduction to the narrators.
The research consists of an introduction which includes: the importance of
the subject, reasons for writing in this subject, the objectives, the previous studies,
the research plan and the method.
A preface where I gave an introduction to Imam Muslim and his book “Al
Musnad Al Sahih” and its significance, then I divided it to five sections:
Finally the conclusion, in which I have mentioned the most important
results including Muslims’ extreme care of Al Musnad Al Sahih and the fact that
the narrations of Al Sahih have been confined in four of Muslim’s (may Allah
have mercy on him) pupils, and that since the fifth Hijri century, not one
prominent narration with a connected chain of transmission has remained with the
people except ibn Sufyan’s (may Allah have mercy on him). It appeared to me
that the Easterns, after the sixth Hijri century, have had the greater fortune in
caring for Al Musnad Al Sahih than their Western brothers. Some shortcomings
have occurred in Ibn Sufyan’s and Al Qalansi’s narrations and has been pointed
out by the scholars, and each complemented the other. Ibn Sufyan’s narration
contains some additions that are known and recognized between scholars. Then
the index.
Recommendations:
I recommend re-extracting the Sahih in the nearest form to the author’s
(may Allah have mercy on him) form. As well as making an encyclopedia for Al
Musnad Al Sahih that includes the most important writings of our predecessors
(may Allah have mercy on them) on Al Musnad Al Sahih, like its origin,
explanations, summaries, narrators and everything that relates to it. And
producing it validated and printed in a way that fits the Sahih’s status and rank.
Keywords:
Sahih Muslim, Al Sahih Narrations, Sahih Muslim Narration, Muslim’s Al
Musnad Al Sahih’s narrators
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املكدمة
إف اٟتمد هلل ٨تمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو
كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱠ

تسليما .ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ

[آؿ عمراف.]ٕٔٓ :

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱓﱔﱕﱖ
ﱒ

ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [النساء:
ﱙ
ﱗ

ٔ] .ﱡ ﲕ ﲖ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ[األحزاب.]ٚٔ ،ٚٓ :
أما بعد:
فقد تبوأ الصحيحاف مرتبة عالية ُب اإلسالـ ،كاتفق علماء األمة قدديا كحديثا على أهنما
أصح كتابُت بعد كتاب اهلل عز كجل كأف األحاديث ا١تسندة ا١تتصلة ا١تذكورة فيهما أحاديث
صحيحة ثابتة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم .كما قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو اهلل" :اتفق العلماء
رٛتهم اهلل على أف أصح الكتب بعد القرآف العزيز الصحيحاف البخارم كمسلم كتلقتهما األمة
بالقبوؿ"(ٔ) .كقاؿ ابن الصالح ":أكؿ من صنف ُب الصحيح ،البخارم أبو عبد اهلل ٤تمد بن
إٝتاعيل كتاله أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم كمسلم مع أنو أخذ عن البخارم كاستفاد منو
فإنو يشارؾ البخارم ُب كثَت من شيوخو ككتابامها أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز"(ٕ) .كقاؿ كيل
اهلل الدىلوم " :أما الصحيحاف فقد اتفق احملدثوف على أف ٚتيع ما فيهما من ا١تتصل ا١ترفوع صحيح
بالقطع كأهنما متواتراف إىل مصنفيهما كأف كل من يهوف أمرمها فهو مبتدع متبع غَت سبيل
ا١تؤمنُت"(ٖ) .كقاؿ العالمة الشيخ األلباين ":كالصحيحاف مها أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعاىل
باتفاؽ علماء ا١تسلمُت من احملدثُت كغَتىم فقد امتازا على غَتمها من كتب السنة بتفردمها ّتمع
أصح األحاديث الصحيحة كطرح األحاديث الضعيفة كا١تتوف ا١تنكرة على قواعد متينة كشركط دقيقة
(ٔ) شرح النوكم على صحيح مسلم(ٔ.)ٕٗ/
(ٕ) ىدم السارم (ٔ.)ٕٔ/
(ٖ) حجة اهلل البالغة(ٔ.)ٕٜٗ/
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كقد كفقوا ُب ذلك توفيقا بالغا مل يوفق إليو من بعدىم ٦تن ٨تا ٨توىم ُب ٚتع الصحيح كابن خزدية
كابن حباف كاٟتاكم كغَتىم حىت صار عرفا عاما أف اٟتديث إذا أخرجو الشيخاف أك أحدمها فقد
جاكز القنطرة كدخل ُب طريق الصحة كالسالمة .كال ريب ُب ذلك كأنو ىو األصل عندنا "(ٔ) .
كيعد صحيح مسلم أحد أىم كتب اٟتديث عند ا١تسلمُتٚ ،تعو اإلماـ أبو اٟتسُت مسلم
بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم .كاستغرؽ ُب ٚتعو كتصنيفو ٜتس عشرة سنةٚ .تع فيو ٖٖٖٓ
حديثا بغَت ا١تكرر ،كاشًتط فيها الصحة من ثالث مئة ألف حديث مسموعة ،كاختار منها ٖٖٖٓ
حديثا فقط قطع بصحتها.
كيعترب اإلماـ مسلم بن اٟتجاج النيسابورم ا١تولود ٔتدينة نيسابور سنة ٕٓٙىػ كتوَب هبا
سنة ٔ ٕٙىػ أحد أئمة اٟتديث كحفاظو ،اعًتؼ علماء عصره كمن بعدىم لو بالتقدـ كاإلتقاف ُب
ىذا العلم ،من شيوخو الكبار إسحاؽ بن راىويو ،كأٛتد بن حنبل ،كسعيد بن منصور ،كغَتىم،
كمن الذين رككا عنو الًتمذم كأبو حاًب الرازم كابن خزدية .ككاف إماما جليال مهابا ،غيورا على
السنة ذابا عنها ،تتلمذ على البخارم كأفاد منو كالزمو ،كقد أثٌت أئمة العلم على اإلماـ مسلم،
كقدمو أبو زرعة كأبو حاًب على أئمة عصره .كقاؿ شيخو ٤تمد بن عبد الوىاب الفراء :كاف مسلم
من علماء الناس كأكعية العلم ،ما علمتو إال خَتا ،كقاؿ مسلمة بن قاسم :ثقة جليل القدر من
(ٕ)
األئمة ،كقاؿ النوكم :أٚتعوا على جاللتو كإمامتو ،كعلو مرتبتو كحذقو ُب الصنعة كتقدمو فيها.
كلست بصدد الكالـ عن ىذا اإلماـ ففضائلو كثَتة كسيأٌب التعريف بو بإذف اهلل ُب ثنايا
البحث ،لكن كتابو كىو موضوع ْتثي لقي اىتماما كعناية فائقتُت كضعو مصنفو رٛتو اهلل تلبية
لطلب كإجابة سؤاؿ كما نص على ذلك ُب مقدمة الصحيح.
كقد ركل صحيح اإلماـ مسلم ركاة كثَتكف كالذم كصلنا من طرؽ كتب الفهارس كاألثبات
ركايتو من طريق أربعة من تالميذه ىم :
أبو اسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو.
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي.
مكي بن عبداف بن ٤تمد التميمي النيسابورم.
أبو حامد بن الشرقي أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم.
(ٔ) مقدمة شرح العقيدة الطحاكية لأللباين (صٗٔ.)ٔ٘-
(ٕ) سَت أعالـ النبالء(ٕٔ.)٘٘ٙ/
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لكن ىذا الكتاب مع شهرتو التامة صارت ركايتو باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم مقصورة على أيب
إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،غَت أنو يركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أيب ٤تمد أٛتد بن
علي القالنسي عن مسلم ،كما قاؿ ابن الصالح )ٔ(.كقد حرر ىذه الركايات ابن الصالح كبُت ما
بينها من الفركؽ كالفوات كمل يستوعب )ٕ(.كقد اجتهدت قبل أعواـ ّتمع بعض نسخو ا٠تطية
كالبدء بنسخها إال أف حجم العمل مع كثرة الشواغل حالت دكف ذلك ككذا علمي بوجود بعض
األصوؿ ا٠تطية القددية كصعوبة الوصوؿ ٢تا حينها أكجب عندم توقفا ُب إكماؿ العمل إىل حُت
توفر النسخ ا٠تطية العتيقة ،فاستعنت اهلل جل كعز ُب الوفاء ْتق الصحيح ثالث كتاب ُب اإلسالـ
با١ترحلة األكىل كىي ٚتع ركاياتو كتفصيل الكالـ عليها كمن ٍب ٚتع أشهر نسخو ا٠تطية كانتقاء
أصحها كأجودىا(ٖ)  .كلعلي أكمل أك غَتم إخراج الصحيح بالصورة اليت أرادىا مصنفو ما أمكن
ذلك كباهلل التوفيق كعليو التكالف ،كال حوؿ كال قوة إال بو.
أٍنٔة املْضْع ّأصباب اختٔارِ- :
تظهر أمهية ا١توضوع ،إضافة ١تا تقدـ ،فيما يلي:
اٟتاجة اىل ٚتع ركايات صحيح مسلم كتوصيفها كٖتديد أصحها كأجودىا ٘تهيدا إلخراج
الصحيح بالشكل الالئق بو ،حيث يعد ىذا دينا ُب أعناؽ ا١تسلمُت اليوـ.
اٟتاجة لذكر الفركؽ بُت ركاية ا١تغاربة للصحيح ،كالركاية ا١تشهورة عند إخواهنم ا١تشارقة.
اٟتاجة لتحرير بعض اإلشكاالت حوؿ بعض ألفاظ الصحيح ،كبعض أحاديثو ،كاليت تعود
إىل الركاية.
اإلجابة على بعض األسئلة حوؿ كجود سقط ُب النسخ اليت بُت يدينا من الصحيح ُب بعض
األلفاظ كبعض األحاديث بكاملها .الدفاع عن صحيح مسلم ككونو ثاين أصح كتاب بعد كتاب
اهلل سبحانو كتعاىل ،كىذا ٦تا يوجب اعداد الدراسات العلمية ا١تعمقة للذب عنو كأمثالو من أصوؿ
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص ٖٓٔ).
(ٕ) ا١تصدر السابق (ص.)ٔٓٚ
(ٖ) كاف أصل البحث مؤلف من جزئُت جزء يتعلق بالركايات كاألخر بالنسخ ا٠تطية كأجودىا كأ٘تهاٍ ،ب رأيت
االقتصار على الشق األكؿ كاختصاره لطوؿ البحث أكال ،كٕتدد العثور على النسخ القيمة للصحيح بُت
الفًتة كاألخرل ،كأسأؿ اهلل اإلعانة ُب إخراج الشطر الثاين من البحث قريبا ٔتنو ككرمو سبحانو كتعاىل .كقد
ًب ْتمد اهلل ٚتع أصح النسخ كأمهها بعد رحلة شاقة كتب اهلل أجرىا كجعلها خالصة لوجهو.
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أىل اإلسالـ .كلعل ىذا البحث أف يكوف بداية مشركع علمي ٠تدمة ىذا الكتاب العظيم خدمة
تليق ٔتثلو.
ٍدف املْضْع:
ٚتع الركايات اليت ركم هبا "ا١تسند الصحيح" ١تسلم ،كبياف كيفية كصو٢تا إلينا ،كمقدار
الفوات الواقع فيها كالزيادات اليت عليها ،كالتعريف بركاهتا.
الدراصات الضابكة:
لعل من أىم الدراسات ُب ىذا الصدد كتاب اإلماـ ابن الصالح "صيانة صحيح مسلم من
اإلخالؿ كالغلط كٛتايتو من اإلسقاط كالسقط"(ٔ) حيث تعرض فيو مصنفو إىل ركايات الصحيح
كحرر ما بينها من الفركؽ كالفوات ،إال أنو مل يستوعب .كأليب عبد اهلل ٤تمد بن عبد الواحد،
الضياء ا١تقدسي (تٖٗٙىػ) ،جزء الركاة عن مسلم :إال أنو مل يتعرض لركايات الصحيح كاكتفى
(ٕ)
بذكر الركاة عنو كأكرد حديثا لكل راك منهم.
"ترٚتة اإلماـ مسلم كركاة صحيحو" لشمس الدين الذىيب (ا١تتوَبٚٗٛ :ىػ)(ٖ).
كما أف أبا الطيب صديق حسن خاف ُب كتابو "اٟتطة ُب ذكر الصحاح الستة" ٖتدث عن
صحيح مسلم حديثا لكنو مل يتعرض إىل ركايات مسلم كنسخو.
أما الدراسات ا١تعاصرة فلم أقف على دراسة علمية اعتنت بركايات صحيح مسلم ،كعامة
الدراسات ا١تعاصرة اليت كقفت عليها اكتفت بًتٚتة اإلماـ مسلم كذكر منهجو ُب صحيحو
كالتعريف بشركحو ك٥تتصراتو بإجياز ،كمن أمهها:
(ٗ)
"مكانة الصحيحُت كالدفاع عن صحيح مسلم" للدكتور عبد العزيز العتييب  .اعتٌت فيو
مصنفو بالركايات ا١تنتقدة على صحيح مسلم ككذا الركاة ا١تنتقدين عليو.
"ا١تدخل إىل صحيح اإلماـ مسلم بن اٟتجاج" حملمد ٤تمدم بن ٤تمد ٚتيل النورستاين نشر
كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية – الكويت.
(ٔ) ٖتقيق الدكتور موفق بن عبد اهلل بن عبدا لقادر نشر دار الغرب
(ٕ) مطبوع مع ترٚتة مسلم للذىيبٖ ،تقيق :عبد اهلل الكندرم كىادم ا١ترم ،دار ابن حزـ ،ط :ألكىل.
(ٖ) ٖتقيق :عبد اهلل الكندرم-كىادم ا١ترم الناشر :ابن حزـ – بَتكت الطبعة :األكىل ٔٗٔٙىػ.
(ٗ) نشر شركة غراس للنشر كالتوزيع بالكويت
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كٙتت ْتث بعنواف" :اإلماـ مسلم كمنهجو ُب صحيحو" حملمد عبد الرٛتن طوالبو )ٔ(،تكلم
فيو الباحث عن إلماـ مسلم كمنهجو كمل يتعرض إىل الركايات كالنسخ إال بشكل مقتضب .اإلماـ
مسلم كمنهجو ُب الصحيح :أليب عبيدة مشهور بن حسن سلماف(ٕ) .مثل سابقوٍ .ب كقفت بعد
ذلك على ْتث بعنواف "إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ركايتو ،كزياداتو ،كتعليقاتو على صحيح مسلم
"للدكتور عبد اهلل بن ٤تمد حسن دمفو(ٖ) ،إال أف ْتثو على فائدتو مل يستوعب ركايات الصحيح
كما مل يستكمل عددا من اٞتوانب حوؿ ركاية ابن سفياف .كاهلل ا١توفق(ٗ).
خطة البحث:
يتألف البحث من مقدمة ك٘تهيد كٜتسة مباحث كا٠تا٘تة كالفهارس العلمية.
ا١تقدمة كفيها :أمهية ا١توضوع ،كسبب الكتابة فيو ،كىدفو ،كالدراسات السابقة كخطة
البحث ،كمنهج الكتابة فيو.
التمهيد :كفيو:
 التعريف باإلماـ مسلم.
 التعريف "با١تسند الصحيح " كمكانتو.
ا١تبحث األكؿ :ركايات "ا١تسند الصحيح" اٚتاال.
ا١تبحث الثاين :ركاية إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم "للمسند الصحيح".
ا١تبحث الثالث :ركاية أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي "للمسند الصحيح".
ا١تبحث الرابع :ركاية مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم "للمسند الصحيح".
ا١تبحث ا٠تامس :ركاية أٛتد بن ٤تمد النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي "للمسند الصحيح".
(ٔ) نشر دار عمار بعماف األردف سنة ٕٔٗٔىػ.
(ٕ) طبعة دار الصميعي ،ط :األكىل ٔٗٔٚىػ.
(ٖ) أستاذ اٟتديث بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية الًتبية با١تدينة ا١تنورة – جامعة ا١تلك عبد العزيز.

(ٗ( ١تا بعثت البحث لتحكيمو أكقفٍت بعض أىل العلم على ْتث قيم للباحث مصدؽ أمُت الدكرم ىي عبارة
عن رسالة ماجستَت بعنواف "ركاية صحيح مسلم من طريق ابن ماىاف مقارنة بركاية ابن سفياف ،كىو ْتث
قيم تتبع فيو الركايات من كتب الشركح ككاف أكثر عملو على ىذا مع ترٚتة لرجاؿ ىذه النسخة ،لكنو اعتٌت
بالفركؽ بُت النسختُت كمل يتعرض لباقي النسخ .كما ذكر يل فضيلتو ْتثا بعنواف "جهود علماء األندلس
بركاية صحيح مسلم" للدكتور ٣تيد خليفة كمل أقف عليو.
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ا٠تا٘تة :كفيها أىم النتائج كالتوصيات.
الفهارس العلمية.

ميَج البحث- :
سأسلك بإذف اهلل ُب ا١تنهج االستقرائي الوصفي النقدم كذلك على النحو التايل:
أكال :فيما يتعلق بركايات الصحيح سأعتٍت بذكر أصوؿ الركايات كأسانيدىا معرفا بأصحاهبا
ٔتا دييزىم عن غَتىم كيبُت شيئا من مكانتهم العلمية ،كموضحا الفوات الواقع ُب النسخ اليت كقف
عليها من سبقٍت من العلماء كالزيادات اليت عليها .كما ركم منها بالسند ا١تتصل أك بغَته كاإلجازة
ك٨توىا كأثر تلك االختالفات على صحة الركاية ،قدر االمكاف.
كاهلل أسأؿ التوفيق ،كسداد الرأم كالقوؿ كالعمل كأف جيعل عملي كلو صاٟتا كجيعلو لوجهو
خالصا كال جيعل ألحد ُب شيئا.
كآخر دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كالصالة كالسالـ على نبينا ٤تمد كآلو كصحبو
أٚتعُت.
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التنَٔد:
التعزٓف باإلماو مضله:
ىو مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ،يكٌت بأيب اٟتسُت ،أحد أئمة
الس لمُت ،كحفاظ احملدثُت ،كمتقن ا١تصنفُت ،قاؿ الذىيب عنو" :اإلماـ الكبَت ،اٟتافظ ،اجملود،
(ٔ)
اٟتجة ،الصادؽ"
كلد سنة اثنتُت كتسعُت كثالٙتائة.
رحل ُب طلب العلم مبكرا ككاف أكؿ ٝتاعو ُب سنة ٙتاف عشرة من حيِت بن حيِت التميمي،
كحج ُب سنة عشرين كىو أمرد.
ٝتع ٔتكة من :القعنيب -كىو أكرب شيخ لو -كٝتع بالكوفة من :أٛتد بن يونس ،كٚتاعة.
كأسرع إىل كطنوٍ ،ب ارٖتل بعد أعواـ قبل الثالثُت .كأكثر عن علي بن اٞتعد،
كٝتع :بالعراؽ ،كاٟترمُت ،كمصر.
حدث عن خالئق كثَتة منهم :إبراىيم بن خالد اليشكرم ،كإبراىيم بن دينار التمار،
كإبراىيم ب ن زياد سبالف ،كإبراىيم بن سعيد اٞتوىرم ،كإبراىيم بن عرعرة ،كأٛتد بن سعيد الدارمي،
كأٛتد بن سناف ،كأٛتد بن عبد اهلل بن يونس ،كأٛتد بن عبد الرٛتن بن كىب ،كأٛتد بن عبدة،
كأيب اٞتوزاء أٛتد بن عثماف النوفلي ،كأٛتد بن عمر الوكيعي ،كأٛتد بن عيسى التسًتم ،كأٛتد بن
حنبل ،كأٛتد بن ا١تنذر القزاز ،كأٛتد بن منيع ،كأٛتد بن يوسف السلمي ،كإسحاؽ بن راىويو،
كإسحاؽ بن عمر كخلق .كقد عد الذىيب شيوخو على حركؼ ا١تعجم ٍب قاؿ" :كلو شيوخ سول
ىؤالء مل خيرج عنهم ُب (صحيحو) ،كعلي بن اٞتعد ،كعلي بن ا١تديٍت ،ك٤تمد بن حيِت الذىلي"(ٕ).
ركل عنو ٚتاعة كثَتة منهم علي بن اٟتسن بن أيب عيسى ا٢تاليل  -كىو أكرب منو  -ك٤تمد
بن عبد الوىاب الفراء  -شيخو ،كاٟتسُت بن ٤تمد القباين ،كأبو بكر ٤تمد بن النضر بن سلمة
اٞتاركدم ،كعلي بن اٟتسُت بن اٞتنيد الرازم ،كصاحل بن ٤تمد جزرة ،كأبو عيسى الًتمذم ُب
جامعو ،كأ ٛتد بن ا١تبارؾ ا١تستملي ،كعبد اهلل بن حيِت السرخسي القاضي ،كأبو سعيد حاًب بن
أٛتد بن ٤تمود الكندم البخارم ،كإبراىيم بن إسحاؽ الصَتُب ،كإبراىيم بن أيب طالب ،كإبراىيم
(ٔ) سَت أعالـ النبالء (ٕٔ.)٘٘ٚ/
(ٕ) ا١تصدر السابق (ٕٔ.)٘ٙٔ/
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بن ٤تمد بن سفياف الفقيو  -راكم (الصحيح)  -كأبو عمرك أٛتد بن نصر ا٠تفاؼ ،كزكريا بن داكد
ا٠تف اؼ ،كعبد اهلل بن أٛتد بن عبد السالـ ا٠تفاؼ ،كأبو علي عبد اهلل بن ٤تمد بن علي البلخي
اٟتافظ ،كعبد الرٛتن بن أيب حاًب ،كعلي بن إٝتاعيل الصفار ،كأبو حامد أٛتد بن ٛتدكف
األعمشي ،كأبو حامد أٛتد بن ٤تمد بن الشرقي ،كأبو بكر بن خزدية ،كأبو العباس السراج،
كخالئق.
أ ثٌت عليو غَت كاحد من األئمة ا١تتقدمُت ،كأٚتعوا على إمامتو ،كتقدديو كصحة حديثو،
كثقتو ،كقبوؿ كتابو .قاؿ أبو بكر أٛتد بن ثابت ا٠تطيب البغدادم اٟتافظ :كاف أبو زرعة كأبو حاًب
يقدمانو ُب معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها.
كقاؿ أبو عبد اهلل اٟتاكم :إف إسحاؽ بن إبراىيم بن راىويو نظر إىل مسلم يعٍت ُب شيبتو -
فقاؿ بالفارسية كالما ترٚتتو :أم رجل يكوف ىذا.
كقاؿ مسلمة بن قاسم ُب تارخيو :مسلم جليل القدر ،ثقة من أئمة احملدثُت .كذكر كتابو َب
الصحيح فقاؿ :مل يضع أحد مثلو.
كقاؿ أيضا :أىل اٟتجاز كالعراؽ كالشاـ يشهدكف ألىل خراساف بالتقدـ ُب معرفة اٟتديث،
لسبق اإلمامُت البخارم كمسلم إليو ،كتفردمها هبذا النوع.
كقاؿ أبو حامد الشرقيٝ :تعت مسلما يقوؿ :ما كضعت شيئا ُب ىذا ا١تسند إال ْتجة كما
أسقطت منو شيئا إال ْتجة.
قاؿ مسلم عن نفسو :لو أف أىل -اٟتديث يكتبوف اٟتديث مائيت سنة فمدارىم على ىذا
ا١تسند ،كلقد عرضت كتايب على أىب زرعة الرازم ،فكل ما أشار أف لو علة تركتو كما قاؿ :ىو
صحيح ليس لو علة ،أخرجتو.
ك١تسلم -رٛتو اهلل -مؤلفات أخر غَت "ا١تسند الصحيح" ،منها :كتاب "٘تييز الكٌت
كاألٝتاء" ،ككتاب "الطبقات" ،ككتاب "الوحداف" ،ككتاب "العلل" كغَتىا.
(ٔ)
توُب رٛتو اهلل كرفع منزلتو عشية األحد لست بقُت من رجب سنة إحدل كستُت كمائتُت.
(ٔ) ترٚتة اإلماـ مسلم مبسوطة كمطولة ُب كتب الًتاجم كقد اختزلت منها ما يتسع لو ا١تقاـ ُب مثل ىذه
البحوث ،كمن تلك ا١تصادر :اٞترح كالتعديل ( ،)ٖٔٛ / ٛالفهرست ( ،)ٕٛٙتاريخ بغداد (ٖٔ /
ٓٓٔ) ،هتذيب الكماؿ(ٖٕٖٔ) ،تذىيب التهذيب (ٗ  )ٖٚ /تذكرة اٟتفاظ(ٕ  )٘ٛٛ /العرب (ٕ /
ٖٕ) ،تاريخ ابن كثَت (ٔٔ  ،)ٖٖ /ا١تنتظم (٘  ،)ٖٕ /هتذيب التهذيب (ٓٔ  ،)ٕٔٙ /النجوـ الزاىرة
(ٖ  ،)ٖٖ /طبقات اٟتفاظ( :صٓ ،)ٕٙخالصة تذىيب الكماؿ( :ص٘ ،)ٖٚشذرات الذىب (ٕ = /
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التعزٓف بـاملضيد الصحٔح ّملاىتُ:
يعد "ا١تسند الصحيح "١تسلم من أشهر ا١تصنفات اٟتديثية ،بل ال نبعد إذا قلنا أنو يعد ثاين
أشهر كتاب ُب اٟتديث ،كيرجع ذلك إىل عدة أسباب من أجلها :مكانة مؤلفو كتقدمو ُب معرفة
الصحيح ،كٕتريده للصحيح من اٟتديث ،كتلقي األمة للكتاب بالقبوؿ ،كثناء علماء عصره عليو،
كمنهم مشاخيو ،كمن جاء بعدىم ،كحسن ترتيبو ،كقرب تناكلو ،إىل غَت ذلك من األسباب.
كما يعد مصنفو من أصح ما كضع ُب األحاديث النبوية الصحيحة على صاحبها أفضل
الصالة كالسالـ.
كحُت يذكر العلماء اسم "ا١تسند الصحيح" ١تسلم خيتلفوف ُب تسميتو اختالفا شديدا فمنهم
من يسميو "الصحيح" كمنهم من يسميو "ا١تسند الصحيح" كمنهم من يسميو "اٞتامع الصحيح"
كمنهم من يزيد على ىذه التسمية األخَتة لفظ "لسنن الرسوؿ كأيامو".
(ٔ)
لكننا ٧تد أف اإلماـ مسلم صرح باسم كتابو ،كما حكى ذلك ا٠تطيب البغدادم  ،كمن
بعده ابن عساكر(ٕ) ،يقوؿ ابن الصالح ناقال عن مسلم رٛتو اهلل" :صنفت ىذا ا١تسند الصحيح
من ثالٙتائة ألف حديث مسموعة"(ٖ) ،فصرح مسلم بتسميتو "ا١تسند الصحيح" ،كرٔتا ذكره على
سبيل االختصار ،فقاؿ" :عرضت كتايب ىذا ا١تسند على أيب زرعة الرازم"(ٗ) ،كنقل أبوعبداهلل اٟتاكم
عنو قولو "لو أف أىل اٟتديث يكتبوف مائيت سنة اٟتديث فمدارىم على ىذا ا١تسند"(٘) .كرغم شهرة
الكتاب فإنو مل يشتهر هبذا االسم الذم ٝتاه بو مؤلفو ،بل غلب عليو كصفو "بالصحيح" .كقد ٝتاه
هبذا ٚتع من العلماء ،منهم :ابن منجويو ،كا٠تطيب البغدادم ،كابن أيب يعلى ،كابن اٞتوزم،
كالوادم آشي ،كابن رشيد ،كالشاطيب ،كابن خلدكف ،كالبلوم(.)ٙ
= ٗٗٔ).
(ٔ) تاريخ بغداد (ٖٔ.)ٔٓٔ/
(ٕ) ،تاريخ دمشق (.)ٜٕ/٘ٛ
(ٖ) صيانة صحيح مسلم (ص .)ٙٚ
(ٗ) فهرست ابن خَت (ص ٕٓٔ).
(٘) ا١تستدرؾ (ٔ ،)ٛٛ ،ٜٔ/ا١تدخل إىل معرفة الصحيح (ص ٖٕٗ).
( )ٙينظر رجاؿ صحيح مسلم (ٔ .)ٕٜ/تاريخ بغداد (ٖٔ ،)ٔٓٓ/اٞتامع ألخالؽ الراكم (ٕ.)ٔٛ٘/
طبقات اٟتنابلة(ٕ .)ٖٗٔ/ا١تنتظم (٘ .)ٖٕ/برنامج الوادم آشي (ص ٕ .)ٜٔالسنن األبُت (ص = .)ٙٛ
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كما ٝتاه القاضي عياض ُب الغنية "ا١تسند الصحيح ا١تختصر من السنن"(ٔ) ،كزاد عليو ابن
خَت(ٕ) ،كالتجييب(ٖ)" :بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
كمن العلماء من ٝتاه "ا١تسند الصحيح بنقل العدؿ عن العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم ،منهم ابن عطية ،كالعالئي(ٗ).
كما ٝتاه القاضي عياض أيضا ُب ا١تشارؽ "ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدؿ عن
")٘( .
العدؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كٙتت من ٝتاه بغَت ىذا كلكن يبدك أف ىذا من قبيل االختصار ال على سبيل االخبار.
بيد أف االسم األكثر شهرة كركاجا بُت العلماء قدديا كحديثا ىو "الصحيح" كهبذا ٝتاه
طوائف كثَتة من العلماء )ٙ(.ككذا ثبت ُب كثَت من نسخو ا٠تطية ا١توجودة ُب بلداف العامل ،ككتب
أىل العلم ُب ٥تتلف الفنوف كالتفسَت كاٟتديث كالفقو ،كىو الشائع بُت العامة كا٠تاصة ُب الشرؽ
كالغرب ،كا١تثبت على كثَت من طبعاتو ا١تختلفة ،كاهلل أعلم.
ملاىة املضيد الصحٔح عيد العلناء.

تبوء "ا١تسند الصحيح" لإلماـ مسلم مكانة رفيعة بُت كتب اٟتديث عند العلماء من السلف
كا٠تلف" ،كنوىوا بذكر كتابو ُب األقطار ،كتلقتو األمة بالقبوؿ الزائد ،كتداكلتو أيدم األئمة لطلب

= ا١توافقات (ٗ ،)ٖٗٔ /تاريخ ابن خلدكف (ٔ .)ٕٗٗ/ثبت البلوم (ص.)ٜٗٔ ،ٕٕ٘ ،ٕٔٛ
(ٔ) الغنية (ص ٖ٘).
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص .)ٜٛ
(ٖ) برنامج التجييب (ص ٖ.)ٛ
(ٗ) فهرس ابن عطية (ص  .)ٗٛإثارة الفوائد اجملموعة (ٔ.)ٔٗٓ/
(٘) مشارؽ األنوار (ٔ.)ٔٓ/
( )ٙمنهم على سبيل ا١تثاؿ :ابن نقطة ُب التقييد (ٕ ،)ٕ٘ٓ/كعز الدين ابن األثَت ُب أسد الغابة(ٔ،)ٔٔٙ/
ك٣تد الدين ابن األثَت جامع األصوؿ (ٕٔ ،)ٜٕٓ/كالنوكم ُب هتذيب األٝتاء كاللغات (ٕ .)ٜٛ/كا١تزم ُب
هتذيب الكماؿ ( ،)ٜٜٗ /ٕٚكابن كثَت ُب البداية كالنهاية (ٗٔ ،)٘٘ٔ /كمغلطام ُب إكماؿ هتذيب
الكماؿ (ٔٔ ،)ٜٔٙ/كالذىيب ُب سَت أعالـ النبالء(ٕٔ ،)٘٘ٛ /كابن حجر ُب هتذيب التهذيب(ٓٔ /
ٗٔٔ).
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الفوائد"(ٔ) ابتداء بعلماء اٟتديث من شيوخ مسلم كأقرانو كمن كاف ُب عصره كحىت يومنا ىذا كعدكه
من أجل ا١تصنفات ُب األحاديث النبوية عند ا١تسلمُت بل عده أكثر العلماء ثاين أصح كتاب
صنف ُب األحاديث الصحيحة ،يقوؿ مصنفو رٛتو اهلل عنو" :لو أف أىل اٟتديث يكتبوف اٟتديث
مائيت سنة ،فمدارىم على ىذا ا١تسند"(ٕ).
كقاؿ" :ما كضعت شيئا ُب ىذا ا١تسند إال ْتجة ،كما أسقطت منو شيئا إال ْتجة"(ٖ) .أما
العلماء الذين عاصركه كالذين جاؤكا من بعده فسلموا لصحة كالـ اإلماـ مسلم ُب كالمو
السابق)ٗ(.يقوؿ أبو علي النيسابورم" :ما ٖتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم بن
اٟتجاج")٘(.كيقوؿ مسلمة بن قاسم" :مل يصنع أحد مثل صحيح مسلم"(.)ٙ
كيقوؿ ابن الصالح" :قد كاف لو – رٛتو اهلل كإيانا – ُب علم اٟتديث ضرباء ال يفضلهم،
كآخركف يفضلونو ،فرفعو اهلل تبارؾ كتعاىل بكتابو الصحيح ىذا إىل مناط النجوـ ،كصار إماما
حجة ،يبدأ ذكره كيعاد ُب علم اٟتديث كغَته من العلوـ ،كذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء"(.)ٚ
كيقوؿ النوكم" :كأصح مصنف ُب اٟتديث بل ُب العلم مطلقا الصحيحاف لإلمامُت القدكتُت أيب
عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم كأيب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج القشَتم ،فلم يوجد ٢تما نظَت
ُب ا١تؤلفات"(.)ٛ
كيقوؿ أيضا رٛتو اهلل « :كمن حقق نظره ُب صحيح مسلم رٛتو اهلل كاطلع على ما أكدعو ُب
اسانيده كترتيبو كحسن سياقتو كبديع طريقتو من نفائس التحقيق كجواىر التدقيق كانواع الورع
كاالحتياط كالتحرم ُب الركاية كتلخيص الطرؽ كاختصارىا كضبط متفرقها كانتشارىا ككثرة اطالعو
كاتساع ركايتو كغَت ذلك ما فيو من احملاسن كاألعجوبات كاللطائف الظاىرات كا٠تفيات علم أنو
(ٔ) مقتبس من كالـ اٟتافظ أيب ٤تمود شهاب الدين ا١تقدسي .ينظر :ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت (ص ٖٖ).
(ٕ) فهرست ابن خَت (صٕٓٔ) ،صيانة صحيح مسلم (ص .)ٙٛ
(ٖ) صيانة صحيح مسلم (ص  ،)ٙٛسَت أعالـ النبالء (ٕٔ .)٘ٛٓ /
(ٗ) سول أحرؼ يسَتة انتقدت كىي ال تشكل شيئا يذكر ُب عدد أحاديث الكتاب كالكثَت منها اٟتق فيو مع
مسلم.
(٘) تاريخ بغداد (ٖٔ  ،)ٔٓٔ /تاريخ دمشق (ٗٔ .)ٕٚ٘ /
( )ٙىدم السارم (ص ٓٔ).
( )ٚصيانة صحيح مسلم (ص ٔ.)ٙ
( )ٛشرح مسلم (ٔ .)ٗ/
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إماـ ال يلحقو من بعد عصره كقل من يساكيو بل يدانيو من أىل كقتو كدىره كذلك فضل اهلل يؤتيو
من يشاء»(ٔ).
كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية" :ليس ٖتت أدمي السماء كتاب أصح من البخارم كمسلم
بعد القرآف"(ٕ).
كقاؿ الذىيب" :كتاب نفيس كامل ُب معناه ،فلما رآه اٟتفاظ أعجبوا بو"(ٖ).
كيقوؿ ابن حجر العسقالين« :حصل ١تسلم ُب كتابو حظ عظيم مفرط مل حيصل الحد مثلو
ْتيث أف بعض الناس كاف يفضلو على صحيح ٤تمد بن اٝتاعيل كذلك ١تا اختص بو من ٚتيع
الطرؽ كجودة السياؽ كاحملافظة على أداء االلفاظ كما ىي من غَت تقطيع كال ركاية ٔتعٌت كقد نسج
على منوالو خلق عن النيسابوريُت فلم يبلغوا شأكه كحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ٦تن صنف
ا١تستخرج على مسلم فسبحاف ا١تعطي الوىاب»(ٗ).
))
كصدؽ من قاؿ" :كلو مل يكن ١تسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل غَت ىذا الكتاب (( الصحيح
لكفاه فضال كنبال عند أكيل األلباب ،كلقد أبقى لو هبذا الكتاب ذكرا ٚتيال كثناء حسنا جزيال"(٘).
املبحث األّل :رّآات "املضيد الصحٔح" امجاال.
صنف اإلماـ مسلم ا١تسند الصحيح ُب أكاخر حياتو بعد أف ٚتع كدكف ركاياتو اٟتديثية من
الشيوخ الذين لقيهم فًتة طلبو للعلم كرحلتو للقاء العلماء ُب األمصار اإلسالمية اليت استطاع
بلوغها ،حيث ٚتع ٚتلة كبَتة من اٟتديث النبوم من ثقات العلماء ،كما تقدـ ُب ترٚتتوٍ ،ب
عكف بعد عودتو إىل ٖترير كتصنيف ما أخذه عن مشايخ بلده نيسابور كمن غَتىم ،فوضع عددا
من ا١تصنفات كاف من آخرىا ا١تسند الصحيح الذم انتقاه انتقاء حسنا كاقتصر فيو على الصحيح،
حىت القى استحساف كاعجاب مشايخ عصره كعلماء اٟتديث من أىل بلده كغَتىم .فانكب
طالب العلم على ركاية كتابو ىذا ،إال أف مكث مسلم مل يطل بعد فراغو من الكتاب فاخًتمتو
ا١تنية ،فأثر ذلك ُب عدد اآلخذين عنو كتابو ،كما أثرت الفتنة اليت كقعت بينو كبُت شيخو ٤تمد بن
(ٔ) ا١تصدر السابق (ٔ.)٘/
(ٕ) ٣تموع الفتاكل (.)ٚٗ / ٔٛ
(ٖ) سَت أعالـ النبالء (ٕٔ .)ٜ٘ٙ /
(ٗ) هتذيب التهذيب (ٓٔ.)ٕٔٚ/
(٘) ىو اٟتافظ أيب ٤تمود شهاب الدين ا١تقدسي .ينظر :ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت (ص ٖٖ).
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حيِت الذىلي ُب ذلك أيضا.
رغم ىذا فقد ركل عنو ٚتاعة ال بأس هبم كما ذكر الضياء ا١تقدسي ا١تتوَب سنة
(ٖٗٙىػ) حينما ألف جزءا ُب الركاة عن مسلم الذم كقعوا لو ،مل يزد على عشرة(ٔ)(ٕ) ،أكرد ُب
ترٚتة كل راك حديثا باإلسناد ا١تتصل منو إىل ىذا الراكم عن مسلم ،كىؤالء ىم على ترتيبهم ُب
كتابو:
ٔ ػ أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم ا١تعركؼ بابن الشرقي (تٕٖ٘ىػ) كستأٌب ترٚتتو
مفصلة.
ٕ ػ أٛتد بن علي بن اٟتسن النيسابورم ،ابن حسنويو ا١تقرئ ا١تعمر (تٖٓ٘ىػ).
ٖ ػ أٛتد بن ٛتدكف األعمشي النيسابورم (تٕٖٔىػ).
ٗ ػ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم اٟتافظ (ت ٖٓٛق) كستأٌب ترٚتتو مفصلة.
٘ ػ عبد اهلل بن ٤تمد بن ياسُت الدكرم (تٕٖٓىػ).
 ٙػ ٤تمد بن عبد الرٛتن السرخسي الدغويل (تٕٖ٘ىػ).
 ٚػ ٤تمد بن عيسى الًتمذم ،صاحب اٞتامع (تٕٜٚىػ).
 ٛػ ٤تمد بن ٥تلد بن حفص الدكرم (تٖٖٔىػ).
 ٜػ مكي بن عبداف بن ٤تمد النيسابورم (تٕٖ٘ىػ) كستأٌب ترٚتتو مفصلة.
ٓٔ ػ يعقوب بن أيب إسحاؽ ،أبو عوانة االسفراييٍت (تٖٔٙىػ).
لكن ىذا الكتاب مع أمهيتو كشهرتو مل يبق يركل باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم إال عن أربعة من
تالميذه ،كذلك من خالؿ تتبع ركاياتو ُب كتب الفهارس كاألثبات كا١تشيخات ،كىؤالء ديثلوف
الطبقة األكىل اليت ركت عن مسلم رٛتهم اهلل ٚتيعا ،كىم :
أبو اسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو اٟتافظ (ت ٖٓٛىػ) ،كمل يسمع الصحيح
كامال من اإلماـ مسلم ،بل فاتو شيء منو مل يسمعو ،كاف يقوؿ فيو :أخربنا إبراىيم عن مسلم،
كسيأٌب الكالـ عنها تفصيال.
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن ا١تغَتة القالنسي .كقد ساؽ ابن عطية سنده إىل القالنسي عن
(ٔ) ينظر جزء الركاة عن مسلم :حملمد بن عبد الواحد ،الضياء ا١تقدسي .كمل أترجم ٢تم لكوهنم ليسوا على شرط
البحث.
(ٕ) فاتو بعضهم كراكم الصحيح عنو أٛتد بن ا١تغَتة القالنسي كستأٌب ترٚتتو كاٟتديث عن ركايتو قريبا بإذف اهلل.
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مسلم .كٙتت من أشار إىل كجود ىذه الركاية ،كسيأٌب الكالـ عنها تفصيال.
مكي بن عبداف بن ٤تمد التميمي النيسابورم تٕٖ٘ىػ ).كقد ركل ابن نقطة ُب التقييد
بعضا من ركاية مكي بن عبداف عن اإلماـ مسلم .ككذا اٞتوزقي كما سيأٌب.
أبو حامد بن الشرقي أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن النيسابورم( ( ،تٕٖ٘ىػ)
كقد ركاىا أبوبكر اٞتوزقي اٟتافظ من طريقوٝ ،تاعا لبعضها.
كقد حرر ىذه الركايات ابن الصالح كبُت ما بينها من الفركؽ كالفوات كمل يستوعب(ٔ) .يقوؿ
النوكم" :صحيح مسلم رٛتو اهلل ُب هناية من الشهرة كىو متواتر عنو من حيث اٞتملة فالعلم القطعي
حاصل بأنو تصنيف أىب اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج كأما من حيث الركاية ا١تتصلة باإلسناد ا١تتصل ٔتسلم
فقد ا٨تصرت طريقو عنده ُب ىذه البلداف كاالزماف ُب ركاية أىب إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن
مسلم كيركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أىب ٤تمد أٛتد بن على القالنسي عن مسلم كركاه عن ابن
سفياف ٚتاعة منهم اٞتلودم كعن اٞتلودم ٚتاعة منهم الفارسي كعنو ٚتاعة منهم الفراكم كعنو خالئق
منهم منصور كعنو خالئق منهم شيخنا أبو إسحاؽ قاؿ الشيخ االماـ اٟتافظ أبو عمرك بن الصالح
رٛتو اهلل .كأما القالنسي فوقعت ركايتو عند أىل الغرب كال ركاية لو عند غَتىم دخلت ركايتو إليو من
جهة أىب عبد اهلل ٤تمد بن حيِت بن اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته ٝتعوىا ٔتصر من أىب العالء عبد
الوىاب بن عيسى بن عبد الرٛتن بن ماىاف البغدادم قاؿ حدثنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت
االشقر الفقيو على مذىب الشافعي قاؿ حدثنا أبو ٤تمد القالنسي قاؿ حدثنا مسلم اال ثالثة أجزاء
من آخر الكتاب أك٢تا حديث اإلفك الطويل فاف أبا العالء بن ماىاف كاف يركم ذلك عن أىب أٛتد
(ٕ)
اٞتلودم عن أىب سفياف عن مسلم رضى اهلل عنو"
ك٦تا تقدـ يتبُت لنا أف ركاية ا١تسند الصحيح ١تسلم ا٨تصرت ُب بالد ا١تشرؽ كا١تغرب ُب
ركايتُت فقط للصحيح(ٖ) مها- :
ٔ -ركاية أيب إسحاؽ إبراىيم بن سفياف ا١تتوَب ُب رجب سنة  ٖٓٛىػ.
ٕ -كركاية عن طريق أيب ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي،
كاختص ا١تغاربة بركاية القالنسي دكف ا١تشارقة ،الذين ال يرككف ا١تسند الصحيح إال بواسطة ابن
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص ٖٓٔ).
(ٕ) شرح مسلم لو (ٔ.)ٖٔ/
(ٖ) ال يعٍت ىذا أف الركايتُت األخريُت ركاية مكي كابن الشرقي مل ترك ،كإمنا مل تنتشر كتكن عمدة =عند ا١تشارقة
كا١تغاربة كما سيأٌب بياف ركاياهتا عند العلماء على قلتهم.
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سفياف فحسب كإف كاف مصدر ركاية القالنسي خرج من عندىم ،كقد نبو على ذلك ابن الصالح،
كالنوكم كما تقدمت اإلشارة إليو.
املبحث الثاىٕ :رّآة أبٕ إصحاق إبزأٍه بً حمند بً صفٔاٌ للنضيد الصحٔح:
رغم شهرة الصحيح ١تسلم إال أف ركاياتو كانت شحيحة إذا ما قارناىا بركاية الصحيح للبخارم
رٛتهما اهلل ،حىت مل يبق من ركاياتو ا١تعتمدة بُت العلماء سول ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي(ٔ)،
كىذه األخَتة رغم كوف أصلها مشرقي إال أهنا انعدمت عندىم فيما بعد إلقباؿ الركاة على ركاية أيب
إسحاؽ إبراىيم بن سفياف ٞتودهتا كعلو قدر صاحبها ُب العلم ،كطوؿ صحبتو ١تسلم رٛتهما اهلل.
كىذه الركاية تركل باإلسناد ا١تتصل ٝتاعا عن مسلم سول فوت يسَت سأنبو عليو ال حقا
بإذف اهلل .أخذىا عن ابن سفياف ٚتاعة من الثقات كرككىا عنو.
فما منزلة ركايتو عند العلماء ،كمن ىم الذين رككا عنو ىذه الركاية من أصحابو فمن بعدىم،
كما مقدار الفائت الذم كقع لو من الصحيح؟ .ىذا ما سأذكره بإذف اهلل.
املطلب األّل :ميشلة رّآة ابً صفٔاٌ عيد العلناء- :
تعد ركاية ابن سفياف ىذه ىي الركاية الوحيدة الباقية كا١تنتشرة بُت العلماء ُب العصور ا١تتأخرة
حيث مل ٖتظ باقي ركايات الصحيح ٔتا حظيت بو ركايتو .كلعل أقدـ من تكلم عن ىذا األمر
اٟتافظ ابن الصالح حيث اعتٌت ببياهنا كبياف ما كقع فيها من الفوات إىل غَت ذلك ،يقوؿ رٛتو اهلل:
"ىذا الكتاب مع شهرتو التامة صارت ركايتو بإسناد متصل ٔتسلم مقصورة على أيب إسحاؽ إبراىيم
بن ٤تمد بن سفياف غَت أنو يركل ُب بالد ا١تغرب مع ذلك عن أيب ٤تمد أٛتد بن علي القالنسي
عن مسلم"(ٕ) ٍ .ب ٖتدث عن ىذه الركاية من جهة الفوات الواقع فيها كطريقة ابن سفياف ُب ركاية
ذلك الفوات الذم كقع لو.
كلعل من أبرز ما دييز ركاية ابن سفياف (الركاية ا١تشرقية) على نظَتاهتا كخاصة ركاية القالنسي
(الركاية ا١تغربية) كثرة من ركاىا من العلماء اٞتهابذة من ا١تشارقة كا١تغاربة ،كسعة انتشارىا حيث
غدت تركل ُب ا١تشرؽ كا١تغرب على حد سواء ،ككثرة نسخها اليت اعتٌت هبا العلماء ،بالتعليق
(ٔ) سيأٌب الكالـ على بقية الركايات أهنا موجودة لكنها ُب عداد ا١تهمل أك ا١تفقود على ما سيأٌب ٖتريره ُب
اٟتديث عنهما.
(ٕ) صيانة صحيح مسلم صٖٓٔ
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كالتحرير كتقييد ٝتاعاهتم عليها ،إضافة إىل اتصاؿ سندىا بالنيسابوريُت من أىل بلد ا١تؤلف نفسو.
كما تظهر أمهية ىذه النسخة جليا من بياف العلماء كٖتريرىم للفوات اٟتاصل فيها كما سيأٌب.
املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة حضب طبكاتَه:
الطبكة األّىل:
ابن سفياف (ت  ٖٓٛىػ).
ىو إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،أبو إسحاؽ النيسابورم ،اإلماـ ،القدكة ،الفقيو ،العالمة،
احملدث ،الثقة ،أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف النيسابورم ،من أئمة اٟتديث.
أحد أصحاب أيوب بن اٟتسن الزاىد.
ٝتع من :مسلم بن اٟتجاج "صحيحو "كالزـ مسلما فًتة طويلة ،كما ٝتع من٤ :تمد بن
رافع ،ك٤تمد بن مقاتل ،ك٤تمد بن أسلم الطوسي .كبالعراؽ من :سفياف بن ككيع ،ك٤تمد بن أيب
عبد الرٛتن ا١تقرئ ،كعمرك بن عبد اهلل األكدم.
كعنو :أٛتد بن ىاركف ،كعبد اٟتميد القاضي ،كأبو الفضل ٤تمد بن إبراىيم ،ك٤تمد بن
عيسى بن عمركيو اٞتلودم ،كآخركف.
قاؿ ابن نقطة اٟتنبلي البغدادم :قاؿ اٟتاكم أبو عبد اهلل ُب تاريخ نيسابور كاف من أصحاب
أيوب بن اٟتسُت الزاىد قاؿ ككاف إبراىيم من العباد اجملتهدين ا١تالزمُت ١تسلم بن اٟتجاج ٝتع بنيسابور
٤تمد بن رافع القشَتم ٤تمد بن أسلم الطوسي كأقراهنما كبالرم ٤تمد بن مقاتل كموسى بن نصر كأقراهنما
كبالعراؽ عمرك بن عبد اهلل األكدم كسفياف بن ككيع كباٟتجاز ٤تمد بن عبد اهلل بن يزيد ا١تقرئ كأقرانو.
قاؿ اٟتاكم "ٝتعت أبا أٛتد ٤تمد بن أٛتد بن شعيب يقوؿ توُب إبراىيم بن ٤تمد بن
سفياف يوـ اإلثنُت كدفن عشية اإلثنُت ُب رجب سنة ٙتاف كثالٙتائة".
كقاؿ اٟتاكم ٝتعت ٤تمد بن يزيد العدؿ يقوؿ كاف إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ٣تاب
الدعوة كقاؿ اٟتاكم ٝتعت أبا عمرك إٝتاعيل بن ٧تيد بن أٛتد بن يوسف السلمي يقوؿ كاف
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف من الصاٟتُت )ٔ(.كذكر ابن نقطة أف كفاتو سنة ثالٙتائة(ٕ).
(ٔ) تاريخ نيسابور(ٔ ،)ٗٓ/التقييد ١تعرفة ركاة األسانيد(ٔ ،)ٔٛٙ/ا١تعُت ُب طبقات احملدثُت(ٔ ،)ٔٓٛ/تاريخ
اإلسالـ (ٓ ،)ٖٔٓ/ٚ()ٖٚسَت النبالء(ٖٕٓ)(ٗٔ ،)ٖٔٔ/صيانة صحيح مسلم (ص ٕٓٔ).
(ٕ) التقييد (ص ٘.)ٖٛ
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الطبكة الثاىٔة:
أبو أٛتد اٞتلودم (ت  ٖٙٛىػ).
أٛتد ٤تمد بن عيسى بن ٤تمد بن عبدالرٛتن بن عمركيو بن منصور الزاىد النيسابورم
اٞتلودم ،بضم اٞتيم بناء على أكثر أقواؿ شيوخ القاضي عياض)ٔ( ،كقد حقق ابن الصالح ىذه
ا١تسألة فقاؿ مربزا الصواب" :اٞتلودم بضم اٞتيم آخر ذكره يعقوب بن السكيت ٍب ابن قتيبة ،كىو
منسوب اىل جل ود اسم قرية قيل :بأفريقية ،كقيل بالشاـ كىذا اٞتلودم أبو أٛتد فيما ذكره ابو سعد
بن السمعاين ،كقرأتو ٓتطو ُب كتاب ( االنساب ) لو .منسوب اىل اٞتلودٚ ،تع جلد .كعندم انو
منسوب اىل سكة اٞتلوديُت بنيسابور"(ٕ) ،كلد حوايل ٘ ٕٛىػ (بناء على كفاتو سنة  ٖٙٛىػ عن
عمر ناىز ثالثا كٙتانُت سنة ).
أخذ عن ٚتاعة من األكابر كابن خزدية ت ٖٔٔ ىػ ،كأيب العباس السراج كابن شَتكيو،
كإبراىيم بن سفياف كأخذ عنو صحيح مسلم كانفرد بو عنو ،كختم لوفاتو – كما قاؿ اٟتاكم – ٝتاع
صحيح مسلم ،ككل من حدث بن بعده عن إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف كغَته فليس
بثقة(ٖ) .كىكذا ٗتصص اٞتلودم ُب ركاية ا١تسند الصحيح ،حىت نعت ب (راكم صحيح مسلم) كمل
تكن لو رحلة(ٗ).كأجل من ركل عنو صحيح مسلم:
أبو اٟتسُت :عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد الغافر بن أٛتد النيسابورم (ت
ٔ-
(٘)
ٗٗٛىػ) ،حدث عن اٞتلودم بصحيح مسلم سنة ٖ٘ٙىػ
كأبو العباس الرازم :ابن بندار :كىو أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن
ٕ-
()ٙ
بن بندار بن جربيل الرازم (ت بعد سنة ٜٗٓىػ)  ،قاؿ الذىيب" :كاف من علماء اٟتديث"،
ككاف حيدث بصحيح مسلم ُب اٟترـ ا١تكي ،كىناؾ أخذ الناس عنو
(ٔ) الغنية (ص .)ٖٙ
(ٕ) صيانة صحيح مسلم (ص ٗٓٔ).
(ٖ)شرح النورم ١تسلم (ٔ)ٜ/
(ٗ)الواُب بالوفيات (ٗ )ٕٜٚ/العرب (ٕ)ٖٗٛ/
(٘) صيانة صحيح مسلم( :ص ،)ٔٓٛسَت أعالـ النبالء )ٜٔ /ٔٛ( :شذرات الذىب (ٖ.)ٕٚٚ /
( )ٙسَت أعالـ النبالء.)ٕٜٜ /ٔٚ(:

- 518 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء الثاني

ٖ-أبو سعيد عمر بن ٤تمد بن ٤تمد بن داكد (ت ٨تو ٗٓٗىػ)(ٔ) ،نزيل نيسابور ،ككاف قد
أخذ صحيح مسلم عن اٞتلودم (قراءة عليو) سنة ٖٜٙىػ بنيسابور ػ
كما أخذ عنو العلم غَتىم.
كمن بُت االعالـ الذين كثقوا أبا أٛتد اٞتلودم :أبو عبداهلل اٟتاكم الذم نص على أف
(ٕ)
اٞتلودم "كاف شيخا صاٟتا زاىدا من كبار عباد الصوفية ككاف يورؽ كيأكل من كسب يده"
كتوَب ُب شهر ذم اٟتجة سنة ٖٙٛىػ )ٖ(.كما قاؿ السمعاين "كاف شيخا كرعا زاىدا"(ٗ).
(٘)
كقاؿ الذىيب" :اإلماـ القدكة الصادؽ الزاىد"
الطبكة الثالثة:
أبو العباس الرازم (ت ٜٗٓىػ)
ىو أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن بن بندار بن جربيل الرازم ،نسبة اىل الرم،
كىي مدينة كبَتة مشهورة من بالد الديلم بُت قومس كاٞتباؿ ،كأٟتقوا الزام ُب النسب ٗتفيفا .قاؿ
ُب اللباب" :ينسب اليها خلق كثَت من األئمة كالعلماء قدديا كحديثا"( )ٙكأبو العباس كاحد منهم.
شيخ اٟترـ ،احملدث.
حدث بأماكن عن٤ :تمد بن إسحاؽ بن إبراىيم األىوازم ،كأيب بكر الشافعي ،كأيب بكر
بن خالد ،كأيب القاسم الطرباين ،كابن الرياف ،اللكي ،كابن عدم ،كعدة.
ركل عنو :كلده اإلماـ عبد الرٛتن ،كأبو العباس بن ا٠تطاب الرازم كأبو مسعود البجلي،
كطاىر بن أٛتد ا١تيداين .كاف من علماء اٟتديث .حدث بصحيح مسلم ٔتكة ،كقد ٛتلو عنو أحد
ا١تغاربة ا١تشهورين بركاية صحيح مسلم ،كىو الشيخ أبو العباس العذرم الذم بُت كيفية أخذه
ا١تسند الصحيح عن أيب العباس الرازم ،كأرخ لذلك قائال:
نابو – أم بصحيح مسلم – أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن عبد الرٛتن بن بندار الرازم
(ٔ) تاريخ بغداد (ٖ.)ٕٓٙ/
(ٕ) صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٓٙ
(ٖ) ا١تصدر السابق (ص ٘ٓٔ) العرب (ٕ )ٖٗٛ/الواُب (ٗ.)ٕٜٚ/
(ٗ) األنساب (ٖ.)ٖٜٓ/
(٘) سَت أعالـ النبالء(.)ٖٓٔ/ٔٙ
( )ٙا١تصدر السابق (ٕ)ٙ/
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ٔتكة –حرسها اهلل-قراءة عليو كأنا أٝتع سنة  ٜٗٓىػ )ٔ(.كمعلوـ أف أبا العباس الرازم يركم صحيح
مسلم عن أيب أٛتد اٞتلودم بسنده إىل مسلم بن اٟتجاج.
قاؿ الذىيب عاش إىل سنة تسع كأربع مائة )ٖ( )ٕ( .عبد الغافر الفارسي (ت ٗٗٛىػ).
أبو اٟتسُت التاجر ،عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد الغافر بن أٛتد بن ٤تمد بن سعيد الفارسي
الفسوم (نسبة اىل مدينة فسا من بالد فارس خرج منها ٚتاعة من العلماء)ٍ )ٗ(.ب النيسابورم كلد
على كجو التقريب سنة ٖٖ٘ىػ .ركل غريب ا٠تطايب عن مؤلفو – كٝتع صحيح مسلم من أيب أٛتد
اٞتلودم قراءة عليو ُب شهور سنة ٘ ٖٙىػ ،كحدث عن ٚتاعة منهم بشر بن أٛتد اإلسفراييٍت
كإٝتاعيل بن عبد اهلل بن مكياؿ ك٤تمد بن عبدالرٛتن الكنجركذم كغَتىم.
كاشتهر بركايتو لصحيح مسلم حىت نعت "براكم صحيح مسلم"(٘)كقد قرأه عليو اٟتافظ
اٟتسن السمرقندم نيفا كثالثُت مرة كما ركاه عنو اماـ اٟترمُت أبو عبداهلل الطربم .كأبو الفتح أبو
()ٙ
الليث نصر بن اٟتسن .كأبو عبداهلل الفراكم كغَتىم من مشاىَت ركاة ا١تسند الصحيح.
كقد عمر رٛتو اهلل ككثر الركاة عنو .كذكره حفيده عبد الغافر بن اٝتاعيل بن عبد الغافر ُب (
سياؽ تاريخ نيسابور ) فقاؿ "إنو كاف شيخا صاٟتا ٤تظوظا من الدين كالدنيا ٣تدكدا ُب الركاية على
قلة ٝتاعاتو ،مشهورا مقصودا من اآلفاؽٝ ،تع منو األئمة كالصدكر"( )ٚككثقو اٟتافظ الذىيب بقولو:
"ككاف عدال جليل القدر"( .)ٛكنعتو بقولو أيضا "اإلماـ الثقة ،ا١تعمر الصاحل"( .)ٜتوُب رٛتو اهلل ُب
خامس شواؿ عاـ  ٗٗٛىػ(ٓٔ).
(ٔ) فهرس ابن خَت (ص )ٜٜ
(ٕ) سَت النبالء()ٖٓٓ/ٔٚ
(ٖ) التدكين ُب أخبار قزكين (ٕ )ٕٔ٘/سَت النبالء ( )ٕٜٜ/ٔٚتاريخ اإلسالـ (.)ٖٔٚ/ٜ
(ٗ) اللباب (ٕ )ٖٕٗ/صيانة صحيح مسلم (ص ٘ٓٔ) العرب(ٖ )ٕٔٙ/الشذرات(ٖ.)ٕٚٚ/
(٘) العرب (ٖ.)ٕٔٙ/
( )ٙصيانة صحيح مسلم (ص .)ٔٓٙ
( )ٚا١تصدر السابق (ص ٘ٓٔ).
( )ٛالعرب (ٖ.)ٕٔٛ/
( )ٜسَت أعالـ النبالء (.)ٜٔ/ٔٛ
(ٓٔ) التقييد (ٕ ،)ٔٓٔ/ا١تنتخب من كتاب السياؽ (ص٘ )ٖٜالعرب (ٖ )ٕٔٙ/سَت النبالء ()ٜٔ/ٔٛ
الشذرات (ٖ.)ٕٚٚ/
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أبو بكر الكسائي (ت ٘ ٖٛىػ).
أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم بن حيِت الكسائي النيسابورم األديب .كاف أبوه حيضره ٣تلس
إبراىيم بن سفياف .كٗترج بو ٚتاعة كحدث بصحيح مسلم على كرب سنو.
كركاه عنو :عبد ا١تلك الصقلي كأبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن زكرياء الفسول ،كسوامها .اال
أف أبا عبداهلل اٟتاكم اعًتض على ىذه الركاية ،فغمز أبا بكر الكسائي بقولو ( :ركل الصحيح من
غَت أصل ) كبياف ذلك كما قاؿ اٟتاكم أيضا" :كاف من قدماء األدباء بنيسابور كٗترج بو ٚتاعة ُب
األدبٍ ،ب انو على كرب السن حدث بصحيح مسلم من كتاب جديد ٓتط يده ،فكاف ُب أكؿ
حديث :حدثنا إبراىيم ثنا مسلم ،فأنكرتو ،فعاتبٍت ،فقلت لو :لو أخرجت اىل أصلك أك أخربتٍت
ا٠ترب على كجهو فقاؿ :كاف كالدم حيضرين ٣تلس إبراىيم ٍب مل أجد ٝتاعي ،فقاؿ يل أٛتد بن
عيسى :قد كنت أرل أباؾ يقيمك ُب اجمللس كأنت قائم لصغرؾ كمل يبق بعدم ٢تذا الكتاب راك
غَتؾ ،فاكتبو من كتايب ،فكتبتو ،فقلت لو :ال حيل لك ،فاتق اهلل .فقاـ من ٣تلسي كشكاينٍ ،ب
أرسل اىل كرقة يقوؿ فيها انو كجد جزءا من ٝتاعو ،فراسلتو بأف يعرض علي ذلك اٞتزء فلم يفعل".
(ٕ)
كُب سؤالت السجزم عنو أنو قاؿ "كذاب كال يشتغل ٔتثلو"(ٔ)كقاؿ السمعاين "كاف أديبا فاضال"
كقاؿ الذىيب" :الشيخ النحوم البارع"(ٖ) ،توُب أبو بكر الكسائي ليلة األضحى سنة ٖ٘ٛىػ (ٗ).
ابن ماىاف (ت ٖٛٛىػ ).
ىو أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٍب ا١تصرم.
أخذ العلم عن ٚتلة من األكابر منهم :أبو عمرك عثماف بن أٛتد بن عبد اهلل الدقاؽ ،كأبو
علي إٝتاعيل بن ٤تمد بن إٝتاعيل ال صفار ،كأبو اٟتسُت عبد الباقي بن قانع القاضي ،كأبو بكر
أٛتد بن سليماف بن أيوب العباداين ،كٚتاعة.
كأخذ عنو العلم كل من :ا١تطهر بن ٤تمد بن علي ابن ٤تمد بن أٛتد بن ْتَت ،كأبو بكر
٤تمد بن علي اٟتافظ ،كعلي بن القاسم ا٠تياط ا١تقرئ ،كعلي بن بشرم السجزم٤ ،تمد بن حيِت
بن اٟتذاء ،كحيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،كخالئق.
(ٔ) سؤالت السجزم (صٕ.)ٚ
(ٕ) األنساب(ٔٔ.)ٕٔٓ/
(ٖ) سَت أعالـ النبالء (.)ٗٙ٘/ٔٙ
(ٗ)الشذرات (ٖ )ٔٔٚ/األنساب (ٔٔ )ٕٔٓ/إنباه الركاة (ٖ )ٙٗ/سَت النبالء ( )ٗٙ٘/ٔٙتاريخ
اإلسالـ( )ٖ٘ٛ/ٛلساف ا١تيزاف (ٖ.)ٕٚ ،ٕٙ/
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ركل صحيح مسلم عن أيب بكر أٛتد بن ٤تمد األشقر ما عدا ثالثة أجزاء من آخر
الكتاب ،فانو يركيها عن أيب أٛتد اٞتلودم – كما سبق التنبيو على ذلك.
كقد ٖتملو عنو كثَت من الركاة ،معظمهم من ا١تغرب ،كأيب عبد اهلل بن اٟتذاء ا١تتوُب سنة
 ٗٔٙىػ الذم كاف يقوؿ:
أخربين ثقات أىل مصر أف أبا اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت (ت ٘ ٖٛىػ) كتب اىل أىل
مصر من بغداد :أف اكتبوا عن أيب العالء بن ماىاف كتاب مسلم بن اٟتجاج ،كما كصفو أيضا
(بالثقة كالتميز) ككانت كفاة ايب العالء سنة ٖٛٛىػ(ٔ).
أبو سعيد السجزم (ت بعد ٖٓٗىػ).
ىو أبو سعيد عمر بن ٤تمد ابن ٤تمد بن داكد السجزم أك السجستاين ،نسبة اىل
سجستاف(ٕ).ركل عن اٞتلودم صحيح مسلم كحدث بو ٔتكة.
ركل عنو٤ :تمد بن يعقوب األصم ك٤تمد بن حيكاف التاجر كأيب بكر ٤تمد ٔتن عمر
اٞتعايب .حدث بصحيح مسلم ٔتكة ،كٛتلو عنو أبو القاسم حاًب بن ٤تمد الطرابلسي ،سنة
ٖٓٗ ىػ .كقاؿ ا٠تطيب" :حدثنا عنو الربقاين كا٠تالؿ ك األزجي" .ال يعرؼ مىت توُب فلم تذكر
(ٖ)
ا١تصادر شيئا لكن من ا١تؤكد أنو بعد سنة ٖٓٗىػ.
الطبكة الزابعة:
٤تمد بن الفرج األنصارم الصواؼ (ت بعد ٓ٘ٗىػ).
٤تمد بن الفرج بن عبد الويل ،أبو عبد اهلل بن أيب الفتح الطليطلي األنصارم الصواؼ
احملدث .من أىل طليطلة ،رحل كٝتع بالقَتكاف كمصر من حسن بن القاسم القرشي ،ك٤تمد بن
عيسى بن مناس ،كأيب ٤تمد ابن النحاس ا١تصرم .كٔتكة من أٛتد بن اٟتسن الرازم .كعنو:
اٟتميدمٝ .تع منو "صحيح مسلم" ،كقاؿ :كاف صاٟتا ثقة .توُب ٔتصر بعد ا٠تمسُت .كقاؿ :أبو

(ٔ) تقييد ا١تهمل (ص  )ٖٙصيانة صحيح مسلم (ص ٓٔٔ) فهرسة ابن عطية (ص٘ )ٛفهرسة ابن خَت
(ص ٕٓٔ) العرب (ٖ )ٖٜ/شذرات الذىب (ٖ )ٕٔٛ/حسن احملاضرة (ٔ.)ٔ٘ٚ/
(ٕ) اللباب (ٕ.)ٔٓٗ/
(ٖ) ترٚتتو ُب فهرس ابن خَت (ص ٓٓٔ) ذيل تاريخ بغداد (ٔ )ٖٚ٘/سَت النبالء( )ٖ٘٘/ٔٙتاريخ اإلسالـ
(.)ٕٙٛ/ٛ
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جعفر الضيب :ككاف رجال صاٟتا مكثرا ثقة ضابطا.
نصر بن اٟتسن السمرقندم (تٗٔٚىػ).
نصر ابن اٟتسن بن أيب القاسم ابن أيب حاًب بن األشعث التنكيت أبو الفتح كأبو الليث
كالمها ،قاؿ عن نفسو "الكنية اليت كناين هبا أيب :أبو الليث ،فلما قدمت مصر كناين أىلها بالفتح
حىت غلبت علي ٔتصر ،ك٢تذا ٝتيت هباتُت الكنيتُت اللتُت أدعى هبما ككل من يسمى بنصر ُب
بالدنا فإمنا يكٌت أبا الليث ُب األغلب ،كُب مصر يكٌت نصر أبا الفتح"(ٕ) ،كلد سنة  ٗٓٚىػ.
ركل عن أيب اٟتسُت عبد الغافر بن ٤تمد العدؿ صحيح مسلم بن اٟتجاج .كعن أيب بكر
أٛتد بن منصور ا١تغريب ،كعن أيب بكر أٛتد بن ثابت ا٠تطيب ،كٚتاعة .ككانت لو ٣تالس
للتحديث ُب بغداد حيث لقيو أبو عبداهلل اٟتميدم ا١تتوُب سنة ٗٛٛىػ ،كٝتع منو ،كأثٌت عليو
بقولو" :كاف رجال مقبوؿ الطريقة مقبوؿ اللقاء ثقة فاضال"(ٖ).كقد اختلف ا١تؤرخوف ُب مكاف
(ٗ)(٘)
كفاتو ككذلك ُب تارخيها ،فقيل انو توُب سنة ٔ ٗٚىػ كقيل سنة  ٗٛٙىػ
أبو عبداهلل الفراكم (تٖٓ٘ىػ).
أبو عبداهلل ٤تمد بن الفضل بن أٛتد بن ٤تمد الصاعدم الفراكم النيسابورل.
كالفراكم نسبة اىل فراك كىي بليدة ٦تا يلي خوارزـ يقاؿ ٢تا رباط فراكة بنيت ُب عهد ا٠تليفة
()ٙ
العباسي ا١تأموف .خرج منها ٚتاعة من العلم.
كلد بنيسابور سنة ٔٗٗ ىػ ،كتفقو على االماـ أيب ا١تعايل ركن الدين عبدا١تلك بن عبداهلل بن
يوسف بن ٤تمد اٞتوبٍت ت  ٗٚٛق ،كٝتع صحيح مسلم من أيب اٟتسُت عبدالغافر الفارسي
بقراءة أيب سعيد البحَتم ُب السنة اليت توُب فيها الفارسي  ٗٗٛىػ.
ركل عنو ا١تسند الصحيح ٚتع من األعالـ أمثاؿ :حفيده أيب الفتح الفراكم ،كا١تؤيد
(ٔ) جذكة ا١تقتبس للحميدم (ص٘ )ٛالصلة البن بشكواؿ (صٓٔ٘) بغية ا١تلتمس للضيب (صٕٕٔ) تاريخ
اإلسالـ (ٓٔ.)ٖٔٗ/
(ٕ) الصلة (ٕ.)ٖٙٚ/
(ٖ) الصلة (ٕ )ٖٙٛ/بغية ا١تلتمس(ص.)ٗٚٙ
(ٗ) ا١تصدر السابق ٕ ٖٙٚ /تذكرة اٟتفاظ (ٖ.)ٕٔٓٓ/
(٘) ينظر للمزيد الصلة (ٔ )ٕ٘ٚ /بغية ا١تلتمس (صٓ )ٕٚجذكة ا١تقتبس(ص )ٖ٘ٙالصلة البن بشكواؿ
(صٕٓ )ٙبغية ا١تلتمس(ص )ٗٚٙالتقييد (ٕ )ٕٚٛ/تاريخ دمشق (ٖٓ )ٕٙ/سَت النبالء (.)ٜٓ/ٜٔ
( )ٙاللباب (ٕ.)ٗٔٙ/
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الطوسي ،كابن صدقة اٟتراين ،كايب عبداهلل ا١تسعودم ،كسعيد ابن اٟتسُت ا١تاموين.
ك١تا كاف كثَت الركاية باألسا نيد العالية ،رحلت اليو الطلبة من االقطار ،كانتشرت الركاية عنو
فيما دنا كنأل من األمصار ككثر من ٝتع منو كرل عنو ،حىت قالوا فيو :للفراكم ألف راكم(ٔ).تفرد
بركاية كتب البيهقي مثل "األٝتاء كالصفات"ك "دالئل النبوة"ك "الدعوات الكبَت"ك "البعث"(ٕ).قاؿ
فيو أبو سعد السمعاين اٟتافظ" :إماـ مفيت٤ ،تدث كاعظ  ،مل أر ُب شيوخي مثلو(ٖ).كقاؿ عبد
الغافر" :فقيو اٟترـ ،البارع ُب الفقو كاألصوؿ كاٟتافظ للقواعد"(ٗ)كقاؿ ابن خلكاف" :كاف فقيها
()ٙ
٤تثا متفننا مناظر كاعظا"(٘)ككانت كفاتو بنيسابور ُب العشر األكائل من شواؿ سنة ٖٓ٘ ىػ.
أبو بكر الشحامي (ت ٔ٘ٗ ىػ).
كجيو بن طاىر بن ٤تمد بن ٤تمد بن أٛتد بن يوسف بن ٤تمد بن ا١ترزباف ،أبو بكر
الشحامي النيسابورم .من بيت اٟتديث كالعدالة بنيسابور ،رحل بنفسو إىل ىراة كإىل بغداد،
كمولده ُب شواؿ سنة ٜتس كٜتسُت كأربعمائةٝ .تع صحيح البخارم من أيب سهل ٤تمد بن أٛتد
اٟتفصي كٝتع أبا القاسم القشَتم ،كطائفة بنيسابور ،كهبراة :من شيخ اإلسالـ أبا إٝتاعيل ،كبييب
ا٢ترٙتية ،كٚتاعة ،قاؿ ابن السمعاين :كتبت عنو الكثَت ،ككاف ديلي ُب اٞتامع اٞتديد بنيسابور كل
ٚتعة ُب مكاف أخيو زاىر ،ككاف كخَت الرجاؿ ،متواضعا ،ألوفا ،متوددا ،دائم الذكر ،كثَت التالكة،
كصوال للرحم ،تفرد ُب عصره بأشياء ،كمرض أسبوعا ،كتوُب ُب ثامن عشر ٚتادل اآلخرة ،كدفن
ّتنب أبيو كأخيو(.)ٚ
أبو العباس العذرم (ت ٗٚٛىػ).
ىو أبو العباس أٛتد بن عمر بن أنس بن د٢تاث بن أنس بن فلذاف بن عمراف ابن منيب بن
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٓٚ
(ٕ) كفيات األعياف(ٗ.)ٕٜٔ/
(ٖ) سَت النبالء ()ٙٔٙ/ٜ
(ٗ) إكماؿ اإلكماؿ البن نقطة (ٗ.)٘٘ٔ/
(٘) كفيات األعياف (ٗ.)ٕٜٔ/
( )ٙصيانة صحيح مسلم (ص  )ٔٓٙشرح النوكم ١تسلم(ٔ )ٚ/األعالـ (.)ٕٖٓ/ٙ
( )ٚالتقييد(ٔ )ٗٚا١تنتخب من كتاب السياؽ(ص )٘ٔٚتاريخ أربيل(ٕ )ٖٔٚ/ا١تنتظم
(ٓٔ )ٕٔٗ/عرب الذىيب(ٗ)ٖٔٔ/سَت النبالء (ٔٔ )ٜٚٙ/البداية كالنهاية(ٕٔ )ٕٕٕ/شذرات الذىب
(ٗ.)ٖٔٓ/
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زغيبة بن قطبة العذرل ،ا١تعركؼ بابن الدالئي.
كلد ُب شهر ذم القعدة سنة ٖٖٜىػٝ .تع باٟتجاز ٝتاعا كثَتا من أيب العباس الرازم ،كأيب
اٟتسن ابن جهضم كاٟتافظ أبا ذر ا٢تركم كٝتع منو صحيح البخارم ،كغَت ىؤالء ٦تن كرد على
مكة من العراؽ كخراساف كالشاـ من أىل الركاية كالعلم.
كباألندلس كتب عن ٚتاعةٍ .ب تصدر لنشر العلم كبثو ،فانتفع بو خلق كثَت ،فمن بُت
االكابر الذين أخذكا عنو :أبو عمر ابن عبد الرب ،كأبو ٤تمد بن حزـ ،كاٟتافظ أبو علي الغساين
اٞتياين ،كاٟتافظ ابو علي الصدُب ُب آخرين.
كحظي بتقدير العامة كا٠تاصة ،كتوثيق العلماء كتعديلهم اياه ،يقوؿ أبو القاسم بن بشكواؿ:
"كاف – ابو العباس العذرم معتنيا باٟتديث كنقلو كركايتو كضبطو مع ثقتو كجاللة قدره كعلو
اسناده".كقاؿ الذىيب" :كاف معتنيا باٟتديث ،ثقة مشهورا عايل اإلسناد"(ٔ) كأدركتو ا١تنية ُب آخر
شعباف سنة ٖ ٗٚىػ(ٕ).
الفقيو أبو ٤تمد الشنتجايل (ت ٖٗٙىػ ).
(ٖ)
أبو ٤تمد عبداهلل بن سعيد بن لباح األموم الشنتجايل  ،كاف أكؿ عهده بالسماع ُب مدينة
قرطبةٍ .ب رحل اىل مكة سنة ٔ ٖٜىػ ،كجاكر هبا ٨توا من أربعُت سنة ،جاكر ٔتكة دىرا ،كٝتع
بقرطبة من أيب ٤تمد بن تَتم ،كحج سنة إحدل كتسعُت كثالث مائة ،فسمع من أٛتد بن فراس،
كعبيد اهلل بن ٤تمد السقطي ،كصحب أبا ذر ا٢تركم ،كاختص بو ،كلقي أبا سعيد السجزم عمر
بن ٤تمد ،فأخذ عنو "صحيح مسلم " ،كٝتع ٔتصر كباٟتجاز من ٚتاعة .ركل عنو أبو جعفر
ا٢توزين ،كمن بُت من ركل عنو ىذا ا١تسند الصحيح :أبو ٤تمد بن عتاب كغَته.
ككاف صاٟتا خَتا ،زاىدا ،عاقال ،متبتال ،ككاف يسرد الصوـ ،كإذا أراد اٟتاجة خرج من اٟترـ،
مل يكن للدنيا عنده قيمة.
كقاؿ أبو اٟتسن اإللبَتم ا١تقرمء" :كاف أبو ٤تمد ىذا فاضال كرعا كرديا مل تكن للدنيا عنده
قيمة كال قدر".حدث "بصحيح مسلم "ُب ٨تو ٚتعة بقرطبة ،كتوُب ُب رجب سنة ست كثالثُت
(ٗ)
رٛتو اهلل عليو.
(ٔ) تاريخ اإلسالـ(ٓٔ.)ٗٔٚ/
(ٕ) الصلة (ٔ ،)ٙٗ/جذكة ا١تقتبس ( )ٖٔٙبغية ا١تلتمس (صٖ )ٜٔتاريخ اإلسالـ(ٓٔ.)ٗٔٚ/
(ٖ) شنتجالة إحدل قرل االندلس معجم البلداف (ٔ)ٕٓٓ/
(ٗ) الصلة (ٔ )ٕٚٔ/بغية ا١تلتمس (صٖ٘ٗ) .ترتيب ا١تدارؾ ( )ٖٙ/ٛتاريخ اإلسالـ ( )٘٘ٗ/ٜفهرس =
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أبو القاسم حاًب بن الطرابلسي (تٜٗٙىػ).
ىو أبو القاسم حاًب بن ٤تمد بن عبد الرٛتن بن حاًب التميمي ،من أىل قرطبة ،يعرؼ بابن
الطرابلسي ،كيرجع أصلو اىل طرابلس الشاـ.
كلد ُب النصف من شعباف سنة  ٖٚٛىػ.
كاف أكؿ ٝتاعو ببلده بقرطبة ،فركل عن :أيب حفص عمر بن حسُت بن نابل ك٤تمد بن
عمر بن الفخار ،كأيب عمر الطلمنكي كٚتاعة غَتىم .كاف أحد ا١تسندين الثقات ،فقرأ عليو كأجاز
لو .كلقي أبا سعيد السجزم راكم كتاب مسلم فحملو عنو كسول ىؤالء كثَت ،طاؿ عمره حىت ٝتع
منو الكبار كالصغار .فمن األكابر الذين اخذكا عنو :اٟتافظ أبو علي الغساين الذم قاؿ ُب حق
شيخو ابن الطرابلسي" :كاف أبو القاسم ىذا ٦تن عٍت بتقيد العلم كضبطو ،ثقة فيما يركم ،اجتهد
ُب النقل كالتصحيح ككانت كتبو ُب هناية اإلتقاف ،توُب يوـ األحد عاشر رمضاف  ٜٗٙىػ(ٔ).
الفقيو أبو عبداهلل الباجي (تٖٖٗىػ)
أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي،
من أىل اشبيلية .كلد ُب شهر صفر سنة ٖ٘ٙىػٝ .تع من جده عبد اهلل بن ٤تمد ،كرحل مع أبيو
إىل ا١تشرؽ ،كشاركو ُب األخذ عن شيوخو .كركل صحيح مسلم عن أيب العالء بن ماىاف ٝتاعا
عليو مع أبيو أثناء مقامهما ٔتصر.
كمن الركاة عنو ا٠توالين ،كعبد العزيز اللخمي الباجي ،كأبو عمر أٛتد الباجي ،كالفقيو ابو
٤تمد عبداهلل بن علي بن ٤تمد الباجي.
يقوؿ أبو سليماف ا٠توالين "كاف من أىل العلم باٟتديث كالرأم كاٟتفظ للمسائل قائما هبا،
كاقفا عليها"(ٕ) كقاؿ ابن خزرج" :اف من أجل الفقهاء عندنا ركاية كدراية مع ما كاف عليو من
الطريقة ا١تثلى كتوفيتو العلم حقو من الوقار كالتصوف ،كالتزامو من ذلك مامل يكن عليو أحد من
شيوخو – رٛتهم اهلل"كتوُب أبو عبداهلل الباجي ُب احملرـ سنة ٖٖٗىػ (ٖ).
أبو عبداهلل بن اٟتذاء (ت ٗٔٙىػ).
= الفهارس كاألثبات للكتاين (ٔ.)ٜ٘ٓ/
(ٔ) الصلة (ٔ ،)ٕ٘ٚ /بغية ا١تلتمس (صٓ )ٕٚسَت النبالء ( )ٖٖٚ/ٔٛتاريخ اإلسالـ (ٓٔ.)ٕٚ٘/
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص ٔٓٔ).
(ٖ) ترتيب ا١تدارؾ ( )ٗٙ/ٛالصلة (ٕ )ٕٕ٘/بغية ا١تلتمس(صٓ٘).
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أبو عبداهلل ٤تمد بن حيِت بن أٛتد بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد
التميمي ،القاضي ،من أىل قرطبة .ا١تعركؼ بابن اٟتذاء .كلد ُب ٤ترـ سنة  ٖٗٚىػ.
ركل عن شيوخ بلدهٍ .ب رحل إىل ا١تشرؽ سنة ٕٖٙىػ كلزـ أبا ٤تمد األصيلي راكم صحيح
(ٔ)
البخارم ،كاختص بو كانتفع بو ،كٖتمل صحيح مسلم ٝتاعا على الشيخ أيب العالء بن ماىاف.
لو مؤلفات عديدة منها :كتاب التعريف ٔتن ذكر ُب موطأ مالك.
(ٕ)
قاؿ اٟتافظ أبو علي الغساين "أحد رجاؿ االندلس فقها توُب ُب رمضاف سنة  ٗٔٙىػ.
ابن اٞتياين ( ت ٖٜٓىػ).
أبو زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،ا١تعركؼ بابن اٞتياين ،من أىل قرطبة.
ٝتع ببلده :مسلمو بن القاسم القرطيب ،ك٤تمد بن معاكية القرشي ،ك٤تمد بن أٛتد ا٠تراز
كنظراءىمٍ .ب رحل إىل ا١تشرؽ فسمع ٔتكة من أيب عبداهلل البلخي ( كتاب الضعفاء كا١تًتككُت )
أليب جعفر العقيلي ،كغَته .كٔتصر ٝتع صحيح مسلم من أيب العالء بن ماىاف .كعندما رجع إىل
األندلس قرئ عليو كتاب العقيلي ،ككتاب مسلم الصحيح الذم ركاه عنو اٟتافظ ابن عبد الرب ".
ككثقو أبو الوليد بن الفرضي فقاؿ" :كاف معو حظ من الفقو كعقد الوثائق ،ككاف حسن
النقل ضابطا"(ٖ).
ككانت كفاتو ُب شهر صفر سنة ٓ ٖٜىػ (ٗ).
أبو القاسم أٛتد بن فتح ابن الرساف (ت ٖٓٗىػ).
ىو أبو القاسم أٛتد بن فتح بن عبد اهلل بن علي بن يوسف ا١تعافرم ،التاجر ،من أىل
قرطبة ،ا١تعركؼ بابن الرساف.
كلد ُب شهر ذم اٟتجة سنة ٖٜٔىػ.
ٝتع من شيوخ بلدهٍ ،ب رحل إىل ا١تشرؽ بغية اٟتج ،كطلب ا١تزيد من العلم.
كمن بُت ا١تش اىَت الذين أخذ عنهم با١تشرؽ ،ابو العالء ابن ماىاف ،ركل عنو صحيح
مسلم .كمن بُت االعالـ الذين رككا عنو ىذا الكتاب:
(ٔ) الصلة ٕٕٓ /
(ٕ) الصلة (ٕ )ٖٜٓ/ابن الفرضي (ٕ ،)ٖٚ/الشذرات (ٖ ،)ٕٓٙ/تاريخ اإلسالـ ( )ٕٚ٘/ٜشجرة الدر
الًتكية (ص ٕٔٔ).
(ٖ) تقييد ا١تهمل (ص ٕٖ).
(ٗ) تاريخ علماء االندلس (ٕ.)ٖٕ٘/
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أبو عمر يوسف بن عبد الرب .كأبو عبد اهلل ٤تمد بن تاب .كعبد اهلل بن يوسف بن نامي
شيخ ابن حزـ الظاىرم.
ككانت لو تآليف مفيدة خاصة ُب علم الفرائض ،ككانت عنده غرائب كفوائد ٚتة كعواؿ.
كثقة غَت كاحد ،منهم أبو سليماف داكد بن خالد ا٠توالين ا١تالقي حيث قاؿ" :رجل صاحل
على ىدم كسنة"(ٔ) .ككانت كفاتو ُب سنة ٖٓٗىػ (ٕ).
الطبكة اخلامضة:

أبو القاسم بن عساكر (تٔ.)٘ٚ
علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل أبو القاسم بن عساكر اٟتافظ الدمشقي.
ٝتع بدمشق ك بغداد كأصبهاف كهبراة كمرك من ٚتع من العلماء الكبار كٝتع ُب نيسابور من
أيب عبد اهلل ٤تمد بن الفضل الفراكم كزاىر بن طاىر الشحامي كحدث بأكثر مسموعاتو ككاف
حافظا ثقة ُب اٟتديث .حدث عنو أبو سعد السمعاين كقاؿ ىو حافظ متقن ٚتع بُت معرفة ا١تتوف
كاألسانيد .كقاؿ الذىيب" :صنف التصانيف ا١تفيدة كمل يكن ُب زمانو أحفظ كال أعرؼ بالرجاؿ منو.
كمن تصفح "تارخيو "علم قدر الرجل ،كما أطلق أنو ما رأل مثل نفسو ُب جواب اٟتافظ أيب
ا١تواىب إال كىو بار صادؽ .ككذلك رأيت شيخنا أبا اٟتجاج ا١تزم دييل إىل ىذا .كأنا جازـ بذلك
أنو ما رأل مثل نفسو .ىو أحفظ من ٚتيع اٟتفاظ الذين رآىم من شيوخو كأقرانو" .توُب اٟتافظ
(ٖ)
أبو القاسم بن عساكر ُب ليلة اثنُت حادم عشر رجب من سنة إحدل كسبعُت كٜتسمائة.
ابن الفراء البطليوسي ا١تغريب (ت  ٘ٙٛىػ ).
أبو علي اٟتسن بن علي بن اٟتسن بن علي بن عمر األنصارم ،األندلسي ،البطليوسي،
كيعرؼ :بابن الفراء.
ٝتع بالثغر من :أيب بكر الطرطوشي ،كغَته ،ك٤تمد بن الفضل الفراكم ،كطائفة ،كحدث
ببغداد كبالشاـ ،كٚتع كصنف ،ككاف ذا تعبد كخشية كخوؼ ،كحدث بػ (صحيح مسلم) ببغداد،
(ٔ) الصلة (ٔ .)ٖٔٛ/
(ٕ) جذكة ا١تقتبس (صٔٗٔ) ،الصلة (ٔ  ،)ٕٙ/بغية ا١تلتمس (ص.)ٜٜٔ
(ٖ) التقييد (ٕ )ٜٔٔ/تاريخ أربيل (ٕ )ٔٗٛ/سَت النبالء (ٕٓ )٘ٙٚ/تاريخ اإلسالـ (ٕٔ )ٜٖٗ/تذكرة
اٟتفاظ (ٗ )ٖٕٔٛ/طبقات الشافعية الكربل ( )ٕٔ٘/ٚالبداية كالنهاية ( )٘ٔٗ/ٔٙطبقات الشافعيُت
البن كثَت (ٔ )ٜٖٙ/ذيل التقييد (ٕ )ٔٛٛ/طبقات اٟتفاظ للسيوطي (ص ٘.)ٗٚ
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(ٔ)

ُب سنة  .٘ٙٙماتْ :تلبُ ،ب سنة ٙتاف كستُت كٜتس مائة ،كقد بلغ الثمانُت.
هباء الدين ابن عساكر (ت ٓٓٙىػ).
القاسم ابن اٟتافظ الكبَت أيب القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل بن عبد اهلل بن اٟتسُت.
هباء الدين أبو ٤تمد الدمشقي ،ا١تعركؼ بابن عساكر.
مولده ُب نصف ٚتادل األكىل سنة سبع كعشرين كٜتس مائة.
ٝتع أباه ،كعمو الصائن ىبة اهلل ،كأبا طالب علي بن عبد الرٛتن الصورم ،كخلقا كثَتا.
كأجاز لو عامة مشايخ خراساف الذين لقيهم أبوه ُب سنة ثالثُت .منهم :أبو عبد اهلل الفراكم ،كزاىر
الشحامي ،كاٟتسُت بن عبد ا١تلك ا٠تالؿ ،كىبة اهلل السيدم .ركل عنو :أبو ا١تواىب ابن صصرل،
كأبو جعفر القرطيب ،كأبو ٤تمد عبد القادر الرىاكم ،كعز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ،
كٚتاعة .قاؿ الذىيب :اٟتافظ ،ا١تفيد ،ا١تسند ،كاف إماما٤ ،تدثا ،ثقة ،حسن ا١تعرفة .كقاؿ ابن
نقطة :ىو ثقة كتوُب ُب تاسع صفر سنة ستمائة(ٕ).
املطلب الثالث :الفْات الْاقع يف رّآة ابً صفٔاٌ:
رٔتا كقع ُب ركايات كتب اٟتديث فوات يسَت جرت عادهتم جربه باإلجازة أك الوجادة كقد
بُت ذلك اٟتافظ ابن الصالح بدقة كما بينو غَته كما تقدـ ،يقوؿ رٛتو اهلل" :اعلم أف إلبراىيم بن
سفياف ُب الكتاب فائتا مل يسمعو من مسلم يقاؿ فيو أخربنا إبراىيم عن مسلم كال يقاؿ فيو قاؿ
أخربنا أك حدثنا مسلم كركايتو لذلك عن مسلم إما بطريق اإلجازة كإما بطريق الوجادة كقد غفل
أكثر الركاة عن تبيُت ذلك كٖتقيقو ُب فهارسهم كبرنا٣تاهتم كُب تسميعاهتم كإجازاهتم كغَتىا بل
يقولوف ُب ٚتيع الكتاب أخربنا إبراىيم قاؿ اخربنا مسلم كىذا الفوت ُب ثالثة مواضع ٤تققة ُب
أصوؿ معتمدة.
فأك٢تا ُب كتاب اٟتج ُب باب اٟتلق كالتقصَت حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رحم اهلل احمللقُت بركاية ابن منَت فشاىدت عنده ُب أصل اٟتافظ أيب
(ٔ) األنساب (ٕ )ٕٜ٘/بغية الطلب (٘ )ٕ٘ٓ٘/التقييد (ٔ )ٕٜٕ/التكملة لكتاب الصلة (ٔ )ٕٔٓ/الواُب
بالوفيات (ٕٔ )ٜٓ/سَت النبالء (ٕٓ.)٘ٔٔ/
(ٕ) التكملة لوفيات النقلة (ٕ )ٛ/شذرات الذىب (ٗ )ٖٗٚ/التقييد (ص ٕٖٗ) تذكرة اٟتفاظ (ٗ)ٖٔٙٚ/
طبقات اٟتفاظ (ص  )ٗٛٙسَت أعالـ النبالء (ٕٔ )ٗٓ٘/طبقات الشافعية لألسنوم (ٕ )ٜٙ/النجوـ
الزاىرة ( )ٔٛٙ/ٙالعرب (ٖ.)ٖٔٓ/
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القاسم الدمشقي ٓتطو ما صورتو ،أخربنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن مسلم قاؿ
حدثنا ابن منَت حدثنا ايب حدثنا عبيد اهلل بن عمر اٟتديث.
ككذلك ُب أصل ٓتط اٟتافظ أيب عامر العبدرم إال أنو قاؿ حدثنا أبو إسحاؽ.
كشاىدت عنده ُب أصل قدمي مأخوذ عن أيب أٛتد اٞتلودم ما صورتو من ىا ىنا قرأت على
أيب أٛتد حدثك م إبراىيم عن مسلم ككذا كاف ُب كتابو إىل العالمة .قلت كىذه العالمة ىي بعد
ٙتانية أكراؽ أك ٨توىا عند أكؿ حديث ابن عمر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا استول
على بعَته خارجا إىل سفر كرب ثالثا كعندىا ُب األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم ما صورتو إىل ىا ىنا
قرأت عليو يعٍت على اٞتلودم عن مسلم كمن ىا ىنا قاؿ حدثنا مسلم.
كُب أصل اٟتافظ أيب القاسم عندىا ٓتطو من ىنا يقوؿ حدثنا مسلم كإىل ىنا شك.
الفائت الثاين :إلبراىيم أكلو أكؿ الوصايا قوؿ مسلم حدثنا أبو حيثمة زىَت ابن حرب ك٤تمد
بن ا١تثٌت كاللفظ حملمد بن ا١تثٌت ُب حديث ابن عمر ما حق امرلء مسلم لو شيء يريد أف يوصي
فيو إىل قولو ُب آخر حديث ركاه ُب قصة حويصة ك٤تيصة ُب القسامة حدثٍت إسحاؽ بن منصور
أخربنا بشر بن عمر قاؿ ٝتعت مالك بن أنس اٟتديث كىو مقدار عشرة أكراؽ ففي األصل
ا١تأخوذ عن اٞتلودم كاألصل الذم ٓتط اٟتافظ أيب عامر العبدرم ذكر انتهاء ىذا الفوات عند أكؿ
ىذا اٟتديث كعود قوؿ إبراىيم حدثنا مسلم.
كُب أصل اٟتافظ أيب القاسم الدمشقي شبو الًتدد ُب ىذا اٟتديث داخل ُب الفوت أك غَت
داخل فيو كاالعتماد على األكؿ.
الفائت الثالث :أكلو قوؿ مسلم ُب أحاديث اإلمارة كا٠تالفة حدثٍت زىَت بن حرب حدثنا
شبابة حديث أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم إمنا اإلماـ جنة كديتد إىل قولو ُب كتاب
الصيد كالذبائح حدثنا ٤تمد بن مهراف الرازم حدثنا أبو عبد اهلل ٛتاد بن خالد ا٠تياط حديث أيب
ثعلبة ا٠تشٍت إذا رميت بسهمك فمن أكؿ ىذا اٟتديث عاد قوؿ إبراىيم حدثنا مسلم ،كىذا الفوت
أكربمها كىو ٨تو ٙتاين عشرة كرقة كُب أكلو ٓتط اٟتافظ الكبَت أيب حازـ العبدكم النيسابورم ككاف
يركم عن ٤تمد بن يزيد العدؿ عن إبراىيم ما صورتو من ىنا يقوؿ إبراىيم قاؿ مسلم كىو ُب
األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم كأصل أيب عامر العبدرم كأصل أيب القاسم الدمشقي بكلمة عن
كىكذا ُب الفائت الذم سبق ُب األصل ا١تأخوذ عن اٞتلودم كأصل أيب عامر كأصل أيب
القاسم كذلك حيتمل كونو ركل ذلك عن مسلم بالوجادة كحيتمل اإلجازة كلكن ُب بعض النسخ
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التصريح ُب بعض ذلك أك كلو يكوف ذلك عن مسلم باإلجازة كالعلم عند اهلل تبارؾ كتعاىل"(ٔ).
كينبغي التنبيو إىل أف ابن سفياف رٛتو اهلل مل يكن يصرح بسماع الصحيح ُب ىذه ا١تواضع
الفائتة لكونو ٖتملها عن مسلم باإلجازة أك بالوجادة ،نبو عليو بعض العلماء كابن الصالح كما
تقدـ ُب كالمو االنف الذكر .ك٦تن نبو على ذلك أيضا من ا١تتقدمُت ،اإلماـ أبوبكر بن خَت
اإلشبيلي ُب فهرسة ما ركاه عن شيوخو حيث بُت أف ابن سفياف مرة يصرح بالتحديث ،كمرة ال
يصرح عن مسلم ،كنص ما قالو ُب ىذا ..." :عن أيب إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف عن
مسلم ،كُب بعض ا١تواضع يقوؿ ابن سفياف :حدثنا مسلم"(ٕ)بل أف ابن خَت مل يكتف هبذه
اإلشارة ،فقد أكضح ذلك ُب أصلو ،يشهد لو قولو( :كذلك مقيد ٣تود ُب أصلي ْتمد اهلل)(ٖ) كقاؿ
أبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن سليماف بن الفاسي بن طاىر الركداين السوسي ا١تكي ا١تالكي :تنبيو.
مل يقع البن سفياف ٝتاع ٚتيع الكتاب عن ا١تؤلف ،بل فاتو منو ثالثة أفوات ،كاف ابن سفياف يقوؿ
فيها عن مسلم كال يقوؿ حدثنا مسلم .قاؿ ابن الصالح :فال يدرل أٛتلها عنو إجازة أك كجادة:
األكؿ ٍب ذكر ا١تواضع الثالث اليت ذكرىا ابن الصالح(ٗ).
كىذا يدلنا على شدة ٖترم العلماء كدقة ضبطهم كحرصهم الشديد على ركاية ا١تصنفات
اٟتديثية مصححة متنا كسندا ،كضبط كيفية ٖتملها.
املطلب الزابع :أصاىٔد ٍذِ الزّآة:
يعد حصر أسانيد ىذه الركاية من ا١تتعذر لسعة انتشارىا ككثرة من ركاىا خاصة عند
ا١تشارقة ،كلذا كاف القاضي عياض يسميها "األـ"(٘) ،لكن لعلي أكرد ٢تذه الركاية أربعة أسانيد
ألشهر من ركاىا من ا١تشارقة كا١تغاربة ،كأشَت إىل من سواىم لتعذر استقصاءىا.
طريق اإلماـ النوكم :حيث قاؿ" :أما اسنادم فيو فأخربنا ّتميع صحيح االماـ مسلم بن
اٟتجاج رٛتو اهلل الشيخ األمُت العدؿ الرضى أبو إسحاؽ إبراىيم بن أيب حفص عمر بن مضر
الواسطي رٛتو اهلل ّتامع دمشق ٛتاىا اهلل كصاهنا كسائر بالد االسالـ كأىلو قاؿ أخربنا االماـ ذك
(ٔ( صيانة صحيح مسلم (ص.)ٔٔٗ:
(ٕ) فهرسة ابن خَت (ص .)ٜٛ
(ٖ) نفسو (ص  ،)ٜٛسيأٌب اٟتديث عن أصل ابن خَت إف شاء اهلل ُب موضعو من ىذا البحث.
(ٗ) صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ السلف (ص )٘ٛككانت كفاتو سنة (ٜٗٔٓىػ)
(٘) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ.)ٛٔ/
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الكٌت أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد ا١تنعم الفراكم قاؿ أخربنا االماـ فقيو اٟترمُت
أبو جدل أبو عبد اهلل ٤تمد بن الفضل الفراكم قاؿ أخربنا أبو اٟتسُت عبد الغافر الفارسي قاؿ أنا
أٛتد ٤تمد بن عيسى اٞتلودم قاؿ أنا أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف الفقيو انا االماـ أبو
اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج رٛتو اهلل كىذا االسناد الذم حصل لنا كألىل زماننا ٦تن يشاركنا فيو ُب
هناية من العلو ْتمد اهلل تعاىل فبيننا كبُت مسلم ستة...كحصل ُب ركايتنا ١تسلم لطيفة كىو أنو
اسناد مسلسل بالنيسابوريُت كبا١تعمرين فاف ركاتو كلهم معمركف ككلهم نيسابوريوف من شيخنا أيب
(ٔ)
إسحاؽ إىل مسلم كشيخنا كاف كاف كاسطيا فقد أقاـ بنيسابور مدة طويلة كاهلل اعلم"
طريق اٟتافظ ابن حجر قاؿ" :أخربنا أبو اٟتسن ٤تمد بن علي بن ٤تمد بن عقيل البالسي
قراءة عليو ك٨تن نسمع ٔتصر كأبو الطاى ر ٤تمد ابن أيب اليمن ٤تمد بن عبد اللطيف بن أٛتد بن
أيب الفتح الربعي التكرييت ٍب اإلسكندرم نزيل القاىرة بقراءٌب عليو هبا ُب أربعة ٣تالس سول ٣تلس
ا٠تتم قاال أنبأنا أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد اٟتميد بن عبد ا٢تادم ا١تقدسي ٍب الصاٟتي
قدـ القاىرة أنبأنا أبو العباس أٛتد بن عبد الدائم بن نعمة النابلسي ٝتاعا عليو كأبو إسحاؽ إبراىيم
بن عمر بن مضر إجازة كأخربنا أبو العباس أٛتد بن اٟتسن بن ٤تمد ا١تقدسي كسعد الدين ٤تمد
بن ٤تمد القمٍت ٝتاعا عليهما لبعضو كإجازة لبقيتو قاال أنبأنا العالمة أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن
إبراىيم بن القماح الشافعي أنبأنا إبراىيم بن عمر بن مضر ٝتاعا عليو سول من أكلو إىل قولو ُب
ا١تقدمة كسنذكر مركياهتم على الصفة اليت ذكرناىا كسول من قولو كتاب الزىد إىل آخر الصحيح
فإجازة قاؿ ابن عبد الدائم أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن علي بن صدقة اٟتراين ٝتاعا عليو ككاف
ليفوت فكاف يذكر أنو أعيد لو كىو ثقة كقاؿ الثاين أنبأنا أبو الفتح منصور بن عبد ا١تنعم بن عبد
اهلل بن ٤تمد بن الفضل الفراكم ٝتاعا كا١تؤيد بن ٤تمد بن علي الطوسي إجازة ح كأخربين ببعضو
عبد الواحد بن ذم النورين بن عبد الغفار الصردم كأبو علي ٤تمد بن أٛتد بن علي بن عبد العزيز
ا١تهدكم كأبو الفرج عبد الرٛتن بن أٛتد بن ا١تبارؾ الغزم ٝتاعا عليهم مفرقُت كإجازة منهم لسائره
قالوا أنبأنا أبو اٟتسن علي بن عمر بن أيب بكر الواين أنبأنا ٤تمد بن عبد اهلل بن أيب الفضل ا١ترسي
أنبأنا ا١تؤيد بن ٤تمد الطوسي إجازة ح كأخربنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن ياسُت اٞتزكيل ا١تقرم إجازة
مكاتبة أنبأنا الشريف عز الدين موسى بن علي بن أيب طالب العلوم ا١توسوم قراءة عليو كأنا
حاضر كإجازة منو أنبأنا العالمة تقي الدين أبو عمرك عثماف بن الصالح عبد الرٛتن الشافعي
ا١تعركؼ بابن الصالح كاٟتافظ أبو علي اٟتسن بن ٤تمد بن ٤تمد البكرم كاٟتافظ أبو إسحاؽ
(ٔ) شرح النوكم على صحيح مسلم (ٔ.)ٙ/
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إبراىيم بن ٤تمد الصريفيٍت كاحملدث فخر الدين ٤تمد بن ٤تمد بن عمر الصفار كزين الدين حيِت بن
علي بن أٛتد ا١تالقي كأبو العز ا١تفضل بن علي بن عبد الواحد كأبو عبد اهلل ٤تمد بن ٛتيد بن
مسلم بن الكميت اٟتراين كتاج الدين أبو جعفر ٤تمد بن أٛتد بن علي القرطيب كٚتاؿ الدين ٤تمد
ابن علي بن ٤تمود العسقالين ٝتاعا عليهم ٞتميعو كأبو اٟتسن علي بن يوسف الصورم ٝتاعا عليو
سول من أكلو إىل قولو حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة فذكر حديث جرير البجلي بايعت رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو كسلم فإجازة منو ٢تذا القدر كتاج الدين أبو ا١تعايل أٛتد بن القاضي أبو نصر ٤تمد
بن ىبة اهلل الشَتازم ٝتاعا عليو سول من قولو حدثنا عمرك الناقد فذكر حديث أيب ىريرة أف عمر
مر ْتساف إىل قولو حدثنا ابن أيب عمر ا١تقرئ فذكره إىل قولو كإهنما مل يذكرا ككاف عرشو على ا١تاء
كالعال مة أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن عبد الصمد السخاكم ٞتميعو كعتيق بن أيب الفضل بن
سالمة السلماين ٝتاعا عليو لبعضو كأبو الربكات عمر بن عبد الوىاب الرباذعي ٝتاعا عليو لبعضو
قاؿ ابن الصالح كالستة بعده كالصورم أنبأنا ا١تؤيد بن ٤تمد الطوسي كقاؿ ابن الصالح كالعسقالين
كالسخاكم أنبأنا منصور بن عبد ا١تنعم الفراكم قاؿ ابن الصالح ٝتاعا كاآلخراف إجازة كقاؿ القرطيب
كابن الشَتازم أنبأنا ابن صدقة اٟتراين كقاؿ األخَتاف أنبأنا اٟتافظ أبو القاسم علي بن اٟتسن بن
ىبة اهلل بن عساكر قاؿ األربعة أنبأنا فقيو اٟترـ أبو عبد اهلل ٤تمد بن الفضل بن أٛتد الصاعدم
الفراكم أنبأنا أبو اٟتسُت عبد الغافر بن ٤تمد الفارسي.
كقاؿ السخاكم أيضا أخربنا اإلماـ أبو ٤تمد القاسم بن فَتة بن خلف الرعيٍت الشاطيب أنبأنا
أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن ىذيل أنبأنا أبو داكد سليماف بن ٧تاح أنبأنا أٛتد بن عمر بن د٢تاث
العذرم أنبأنا أٛتد بن اٟتسن الرازم قاال أنبأنا أبو أٛتد ٤تمد بن عيسى بن عمركيو اٞتلودم أنبأنا
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف أنبأنا مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ٝتاعا عليو سول
األفوات الثالثة اليت كاف إبراىيم يقوؿ فيها عن مسلم كال يقوؿ أنبأنا مسلم قاؿ ابن الصالح كال
(ٔ)
ندرم ٛتلها عنو إجازة أك كجادة"
كما أف لغَتمها من العلماء أسانيد أخرل كما ىو اٟتاؿ عند ابن الصالح ،كالسيوطي
كغَتمها(ٕ).
كمل تقتصر ركاية ابن سفياف على ا١تشارقة فقط ،فللمغاربة أيضا طريق إليها ٦تن رحل إىل جهة
(ٔ) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ)ٕٚ /
(ٕ) ينظر ُب ىذا صيانة صحيح مسلم ص ٔٓٚ
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ا١تشرؽ كالقاضي عياض ،كابن خَت األشبيلي ،كغَتمها.
طريق القاضي عياض :قاؿ القاضي :كأما ركاية ابن سفياف :فقرأناىا كٝتعناىا على ٚتاعة من
شيوخنا بطرقها ا١تختلفة ،فممن ٝتعتها عليو :الفقيو اٟتافظ القاضي أبو علي الصدُب ،كالشيخ
الراكية أبو ْتر سفياف بن العاصي األسدم ،قاال :نا هبا أبو العباس أٛتد بن عمر العذرم ،كحدثٍت
هبا أيضا ٝتاعا كقراءة كأجازة :القاضي أبو عبد اهلل ٤تمد بن عيسى التميمي ،عن أيب العباس
العذرم إجازة قاؿ :نا أبو العباس أٛتد بن اٟتسن الرازم ،قاؿ :أبو ْتر ،كحدثٍت بو أيضا :الشيخ
أبو الفتح نصر بن اٟتسن السمرقندم ،عن أيب اٟتسُت عبد الغافر ابن ٤تمد الفارسي ،كقرأهتا على
الفقيو أيب ٤تمد بن أيب جعفر بلفظي ،قاؿ :نا أبو علي اٟتسُت بن علي الطربم اإلماـ ،عن أيب
اٟتسُت الفارسي ،قاؿ ابن أيب جعفر :كحدثٍت هبا :أيب ،عن أيب حفص ا٢توزين ،عن أيب ٤تمد عبد
اهلل بن سعيد الشنتجايل ،عن أيب سعيد عمر بن ٤تمد السجزم(ٔ).
طريق ابن خَت األشبيلي :أما ركاية اٞتلودم :فحدثٍت هبا الشيخ القاضي أبو بكر ٤تمد بن
عبد اهلل بن ٤تمد ابن العريب  -رٛتو اهلل  -قراءة مٍت عليو قاؿ :حدثنا بو الشيخ أبو بكر ٤تمد بن
طرخاف ابن يلتكُت بن حيكم الًتكي قاؿ :حدثنا أبو الليث أبو الفتح نصر بن اٟتسن بن أيب القاسم
التنكيت الشاسي .قاؿ ابن العريب أيضا :كأخربنا الشيخ اإلماـ ٚتاؿ اإلسالـ إماـ اٟترمُت أبو عبد
اهلل اٟتسُت ابن علي الطربم نزيل مكة هبا ٝتاعا كمناكلة قاال :حدثنا عبد الغافر بن ٤تمد بن عبد
الغافر الزكي العدؿ قاؿ :حدثنا أبو أٛتد ٤تمد بن عيسى بن عمركيو اٞتلودم ،عن أيب إسحاؽ
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،عن مسلم .كُب بعض ا١تواضع يقوؿ ابن سفياف :حدثنا مسلم ،كذلك
مقيد ٣تود ُب أصلي ْتمد اهلل.
كحدثٍت هبا أيضا :الشيخ ا٠تطيب أبو بكر موسى بن سيد بن إبراىيم األموم - ...رٛتو اهلل
 قراءة مٍت عليو ُب أصل كتابو با١تسجد اٞتامع باٞتزيرة ا٠تضراء حرسها اهلل ُب ذم القعدة من سنةٖٗ٘  ،كالشيخ احملدث أبو اٟتسن عباد بن سرحاف ا١تعافرم  -رٛتو اهلل  -مناكلة منو يل ُب أصل
كتابو ،كالشيخ اإلماـ أبو اٟتكم عبد الرٛتن بن عبد ا١تلك بن غشلياف األنصارم  -رٛتو اهلل -
إجازة قالوا كلهم :حدثنا هبا الشيخ اإلماـ أبو عبد اهلل اٟتسُت بن علي الطربم ا١تذكور أما ابن سيد
كابن سرحاف ،فسمعاه عليو ،كأما ابن غشلياف ،فإجازة منو لو ،كقد تقدـ سند الطربم فوؽ ىذا.
كحدثٍت هبا أيضا :شيخنا أبو اٟتسن يونس بن ٤تمد بن مغيث  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو ،كأنا أٝتع
(ٔ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ )ٚٚ/برنامج الوادم آشي (ص ٚٛك.)ٔٗٙ ٔٓٙ

- 511 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء الثاني

إال يسَتا من آخره ،فإنو أجازه يل ،كناكلٍت الديواف كلو قاؿ :حدثٍت بو الشيخ الصاحل أبو عبد اهلل
٤تمد بن ٤تمد بن بشَت ا١تعافرم الصَتُب  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو قاؿ :حدثنا بو أبو ٤تمد عبد اهلل
بن الوليد بن سعد بن بكر األنصارم ٔتصر ،ككتبتو من كتابو قاؿ :حدثنا بو أبو العباس أٛتد بن
اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن بندار بن جربيل الرازم قاؿ :حدثنا أبو أٛتد اٞتلودم قاؿ :حدثنا
(ٔ)
إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف قاؿ :حدثنا مسلم بن اٟتجاج.
املطلب اخلامط :سٓادات ابً صفٔاٌ على الصحٔح ملضله:
زيادات الركاة على كتب األئمة أمر معركؼ عند العلماء ،فثمت كتب عديدة ىي من أجل
دكاكين اإلسالـ كقعت فيها الزيادة مبينة من الركاة ٢تا ،كما كقع ُب زيادات عبد اهلل بن أٛتد على
أبيو ُب ا١تسند ،ككذا زيادات أيب بكر القطيعي راكم مسند أٛتد عن عبد اهلل بن أٛتد عن أبيو على
ا١تسند ،ككزيادات ابن القطاف ُب ركايتو لسنن ابن ماجة ،كزيادات ابن األعرايب على سنن أيب داكد
كغَت ذلك ٦تا ىو مشهور معلوـ عند أىل االختصاص بالسنة .كقد كقع ىذا األمر ُب ركاية ابن
سفياف عن مسلم للصحيح ،كقد اختلف العلماء ُب قدر ىذا الزائد كٖتديده ،كحيتاج األمر إىل تتبع
دقيق حىت يتنبو إىل عدـ نسبة ىذه الزيادات للصحيح نفسو(ٕ).
املبحث الثالث :رّآة أبٕ حمند أمحد بً الكالىضٕ للنضيد الصحٔح:
تقدمت اإلشارة إىل أف ا١تسند الصحيح ركاه ا١تغاربة من طريقُت طريق أٛتد بن علي
القالنسي كطريق إبراىيم بن سفياف ،كأفاد القاضي عياض أف كتاب مسلم مل يصل إىل ىذه البالد
(أم ا١تغرب كاألندلس) إال من طريقي القالنسي كابن سفياف(ٖ) .إال أنو كمع مركر الزماف رجعت
ركايتهم لركاية ابن سفياف كمل تعد ركاية القالنسي مشهورة عندىم حىت مل يعد ٢تا ذكر كال ركاية بُت
ا١تتأخرين منهم .كلذا مل يهمل ا١تغاربة ركايتو من طريق أخرل غَت الطريق ا١تشتهرة عندىم فرككه
كذلك من الطريق ا١تشرقية.
(ٔ) فهرسة ابن خَت  ٔٛٙػ.ٛٚ
(ٕ) للدكتور عبد اهلل دنفو ْتث بعنواف "زيادات ابن سفياف على صحيح مسلم" ذكر ىذه الزيادات كتتبعها.
كنظرا للرغبة ُب اختصار البحث أحلت على البحث ا١تشار إليو.
(ٖ) الغنية (ص  .)ٔٓٚكلعل ما ذكره ابن الصالح ،كالنوكم كاف تبعا للقاضي عياض .كإال =فسيأٌب أف ركاية
مكي كركاية ابن الشرقي كانت ٍب كإف كانتا غَت مشهورتُت.
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املطلب األّل :كٔف ّصلت رّآة الكالىضٕ:
يقوؿ ابن الصالح" :كأما القالنسي فوقعت ركايتو عند أىل ا١تغرب كال ركاية لو عنو عند
غَتىم ،دخلت ركايتو إليو من جهة أيب عبد اهلل ٤تمد بن اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته ٝتعوىا
ٔتصر"(ٔ).فطريق القالنسي اليت يتفرد ا١تغاربة بركايتها ،فقد دخلت إىل الغرب اإلسالمي بواسطة أيب
زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف اآلشعرم ا١تعركؼ بابن اٞتياين ا١تتوَب سنة ٓ ٖٜىػ ،كبواسطة أيب
عبداهلل ابن اٟتذاء ا١تتوَب سنة  ٗٔٙىػ ،كالمها ركيا مسند مسلم عن ابن ماىاف عن األشقر عن
القالنسي عن مسلم )ٕ(.كابن اٟتذاء ىذا كما سيأٌب ُب ترٚتتو أثٍت عليو الدارقطٍت كحث أىل مصر
على الركاية عنو .إال أف سند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن سفياف عند الوصوؿ إىل حديث
اإلفك(ٖ) .فانطالقا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركيو ابن ماىاف عن اٞتلودم عن ابن
سفياف(ٗ).
كذكر بعضهم(٘) أف ىناؾ من ىو أسبق من ابن اٟتذاء إىل ركاية ا١تسند الصحيح كىو:
مسلمة بن القاسم بن إبراىيم بن عبداهلل بن حاًب ،أبو القاسم القرطيب اٟتافظ الرحاؿ ،ا١تولود حوايل
سنة ٖ ٕٜىػ ،كا١تتوَب سنة ٖٖ٘ ىػ( )ٔ(.)ٙكركاه عنو أبو عبداهلل ٤تمد بن سعيد بن نبات أحد
(ٔ) صيانة صحيح مسلم (ص .)ٔٓٚ
(ٕ) تقييد ا١تهمل(صٖٖ).
(ٖ) حديث اإلفك :اٟتديث الطويل أخرجو أٛتد  ،ٜٔٚ/ٙكالبخارم (ُٔ )ٕٙٙب الشهادات :باب تعديل
النساء بعضهن بعضان ،كُب غَته مقطعا ُب مواضع من صحيحو ىذا أحدىا ،كمسلم ُب صحيحو عن ٚتاعة
من الصحابة (ٗ )ٕٕٜٔ /كالنسائي ُب عشرة النساء (٘ٗ).
(ٗ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) ،الغنية (ص ،)ٖٙفهرسة ابن خَت(ص ٔٓٔ).
(٘) الفاسي ت ٖٗٔٔ ىػُ ،ب ا١تنح البادية ا١تخطوطة با٠تزانة ا١تلكية با١تغرب ٖتت رقم)ٖٔٔٚٓ( :
(ٝ )ٙتع باألندلس من٤ :تمد بن عمر بن لبابة كقاسم بن أصبغ كسوامها .كلو رحلة إىل ا١تشرؽ قبل سنة ٕٖٓ
ىػ .فسمع بالقَتكاف كبطرابلس كباإلسكندرية كٔتصر كبالقلزـ كّتدة كٔتكة كبالعراؽ كٔتدينة سَتاؼ كا١تدائن
كباليمن كبالشاـ (كانصرؼ إىل األندلس ،كقد ٚتع حديثا كثَتا ،ككف بصره بعد قدكمو من ا١تشرؽ كٝتع
الناس منو كثَتا)
قاؿ اٟتافظ ابن حجر( :ىذا رجل كبَت القدر كلو تصانيف ُب الفن ،ككانت لو رحلة لفي فيها األكابر) كعن
بعض ىؤالء األكابر أخذ صحيح مسلم.
=
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شيوخ اٟتديث ُب عصره (ٖٖ٘ ىػ  ٕٜٗ -ىػ) ،كعن ىذا األخَت ركاه أبو عبداهلل ٤تمد بن عتاب
ا١تتوَب سنة ٕ ٗٙىػ .كاهلل أعلم
املطلب الثاىٕ :ىضخة الكالىضٕ.
تقدـ معنا أف ىذه الركاية تعد ٦تا اختص بو ا١تغاربة دكف أىل ا١تشرؽ مع أف أصل ىذه الركاية
مشرقي إال أهنا مل يعد ٢ت ا عناية كاىتماـ حىت كادت أف تنقرض من جهتم إال ما ندر ،كلذا ال
٧تدىا ُب ٝتاعاهتم كأثباهتم كمشيخاهتم إال عند النادر منهم كابن الصالح كابن حجر ك٨تومها ،على
خالؼ أىل ا١تغرب الذين ظهرت عندىم كبشكل جلي كإف كاف لركاية ابن سفياف عليها علو لكن
مع ىذا مل تضعف ركايت ها كما ضعفت عند ا١تشارقة .كجيدر التنبيو إىل أف ىذه الركاية تسمى عند
أىل ا١تغرب كاألندلس "ركاية ابن ماىاف"نسبة البن ماىاف راكم النسخة عن األشقر عن
القالنسي )ٕ(.كقد تقدـ أف طريق القالنسي اليت يتفرد ا١تغاربة بركايتها ،قد دخلت إىل الغرب
اإلسالمي بواسطة أيب زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف اآلشعرم ا١تعركؼ بابن اٞتياين ا١تتوَب سنة
ٓ ٖٜىػ ،كبواسطة أيب عبداهلل ابن اٟتذاء ا١تتوَب سنة  ٗٔٙىػ ،كالمها ركيا مسند مسلم عن ابن
ماىاف عن األشقر عن القالنسي عن مسلم )ٖ(.إال أف سند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن
سفياف عند الوصوؿ إىل حديث اإلفك(ٗ).فانطالقا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركل ابن
ماىاف عن اٞتلودم عن ابن سفياف(٘).

= ترٚتتو ُب :التمهيد ( )ٕ/ٕٜٜتاريخ علماء األندلس(ٖٕ )ٕ/ٛكما بعدىا ،جذكة ا١تقتبس (ص  )ٖٗٙبغية
ا١تلتمس(ص ٖ )ٗٙميزاف االعتداؿ(ٕٔٔ )ٗ/سَت أعالـ النبالء(ٓٔٔ )ٔٙ/لساف ا١تيزاف(ٖ٘ )ٙ/كما
بعدىا.
(ٔ) فهرسة الفاسي ت ٖٗٔٔ ىػ ،ا١تسماة ب (ا١تنح البادية) ٥تطوطة با٠تزانة ا١تلكية بالرباط ا١تغرب.
(ٕ) ستأٌب ترٚتتو كترٚتة األشقر بإذف اهلل ُب تراجم ركاية القالنسي.
(ٖ) تقييد ا١تهمل (ص ٕٖ).
(ٗ) سبق ٗترجيو.
(٘) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) الغنية (ص )ٖٙفهرسة ابن خَت(ٔٓٔ).
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املطلب الثالث :أعَز الزّآات املغزبٔة للنضيد الصحٔح
فشت ركاية القالنسي با١تغرب اإلسالمي كبالد األندلس جدا كاعتٌت هبا جم غفَت من
احملدثُت من أىل تلك النواحي ،بيد أهنا اشتهرت بركاية ثالثة منهم كذلك التصا٢تا بالسماع ،ككثرة
من ركاىا كانتشارىا ،كعلو كعب من ركاىا .كما اقًتنت شهرة ىذه الركايات بشهرة أصحاهبا .أك٢تا:
ركاية أيب عبداهلل ابن اٟتذاء ،كثانيها :ركاية أيب علي الغساين ،كثالثها :ركاية أيب علي الصدُب ،كلذا
فإف ا١تتأمل إىل مدار أسانيد ىذه الركاية جيدىا تدكر على ىؤالء الثالثة الكبار ا١تذكورين ،كلعلنا من
استعراض أسانيد كبار علماء ا١تغرب كاألندلس ٢تذه الركاية يتبُت لنا ذلك جليا.
املطلب الزابع :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة:
الطبقة األكىل :القالنسي:
ابو ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسن بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي كقعت بركايتو عن
مسلم عند ا١تغاربة كمل أجد لو ذكرا عند غَتىم دخلت ركايتو إليهم من مصر على يدم من رحل
منهم إىل جهة ا١تشرؽ كأيب عبد اهلل ٤تمد بن حيِت اٟتذاء التميمي القرطيب كغَته
ككثقو السمعاين حُت ذكر ترٚتة أيب بكر األشقر كركايتو للصحيح من طريق القالنسي قاؿ:
كىي أحسن ركاية للمسند الصحيح كركاهتا ثقات .كما حث الدارقطٍت كىو ببغداد أىل مصر على
ٝتاع ىذه الركاية كأخذىا عن راكيها ابن ماىاف عن القالنسي فعن ابن النجار قاؿ" :أنبأنا أبو
ا٠تطاب الكليب قاؿ :أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل ابن خليل ا١تصرم ،أنبأنا أبو علي اٟتسُت
بن ٤تمد بن أٛتد الغساين قاؿٝ :تعت أبا عمر ٤تمد بن ٤تمد بن حيِت يقوؿٝ :تعت أيب يقوؿ:
أخربين ثقات من أىل مصر :أف أبا اٟتسن علي بن عمر الدارقطٍت كتب إىل أىل مصر من بغداد:
أف اكتبوا عن أيب العالء ابن ماىاف كتاب مسلم بن اٟتجاج الصحيح ككصف أبا العالء بالثقة
كالتمييز"(ٔ) كيبدك كاهلل أعلم أف الدارقطٍت من معاصرتو البن ماىاف كمعرفتو بو ذكر ىذا توثيقا لو،
ك٢تذا أكصى باالىتماـ بركايتو ،كعدىا من أصح الركايات(ٕ).
الطبقة الثانية :أبو بكر األشقر (ت ٖٜ٘ىػ).

(ٔ) ذيل تاريخ بغداد (.)ٖٚٛ /ٔٙ
(ٕ) األنساب للسمعاين (ٕٔ )ٚٙ/صيانة صحيح مسلم (ص )ٜٔٓكمل أقف على ترٚتتو ُب غَت ما ذكرت.
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أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت األشقر .الفقيو على مذىب الشافعي النيسابورم(ٔ) .حدث
بصحيح مسلم عن القالنسي .كركاه عنو أبو العالء بن ماىاف ( ت  ٖٛٛىػ )
أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت ا١تتكلم األشقر ،من أىل نيسابور ،شيخ أىل الكالـ ُب
عصره بنيسابور ،كمن أىل الصدؽ ُب ركاية اٟتديثٝ ،تع جعفر بن ٤تمد بن سوار كإبراىيم بن أىب
طالب كيوسف بن موسى ا١تركركذم كإبراىيم بن ٤تمد السكٌت كأقراهنم.
ٝتع منو اٟتاكم أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل اٟتافظ ،كأبوالعالء عبداهلل بن ماىاف كغَتمها.
(ٕ)
قاؿ اٟتاكم "صدكؽ ُب اٟتديث"
كاف ٝتع ا١تسند الصحيح من أٛتد بن على القالنسي كركاه ،كىي أحسن ركاية لذاؾ
(ٖ)
الكتاب ،كإهنم ثقات ،كتوَب ُب ذم اٟتجة سنة تسع كٜتسُت كثالٙتائة.
الطبقة الثالثة :ابن ماىاف (ت ٖٛٛىػ ).
أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٍب ا١تصرم .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم
ركاية ابن سفياف.
الطبقة الرابعة :أبو عبداهلل بن اٟتذاء (ت ٗٔٙىػ).
أبو عبداهلل ٤تمد بن حيِت بن أٛتد ابن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد
التميمي ،القاضي ،من أىل قرطبة .ا١تعركؼ بابن اٟتذاء .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ا١تنذر ابن ا١تنذر (تٖٕٗىػ).
أبو اٟتكم منذر بن منذر بن علي بن يوسف الكناين ،من أىل مدينة الفرج كلد سنة ٖٓٗىػ
ركل ببلده عن أيب اٟتسن بن معاكية ابن مصلح ،كعن أيب سليماف أبوب بن حسُت قاضي مدينة
الفرج كغَتمهاٍ .ب رحل اىل ا١تشرؽ ،كأدل فريضة اٟتج ،كاغتنم ىذه الفرصة فأخذ عن أيب بكر أٛتد
بن ٤تمد الطرسوسي .كٔتصر ٝتع من ٤تمد بن رشيق .كأيب بكر بن اٝتاعيل كٝتع صحيح مسلم
من أب العالء بن ماىاف كأخذ كذلك عن شيوخ مدينة القَتكاف (ٔ) .كقد ركل عنو ٚتاعة
(ٔ) فهرسة ابن خَت(ص ٔٓٔ)
(ٕ) تاريخ اإلسالـ()ٖٔٗ/ٛ
(ٖ) االنساب للسمعاين (ٖ ،)ٗٓ٘/التقييد(ٔ )ٖٙ/سَت أعالـ النبالء( )ٜٖٗ/ٔٙالواُب بالوفيات (ٖ)ٕ٘ٙ/
طبقات الشافعية الكربل(ٖ)ٔٛٗ/
(ٔ) فهرس ابن عطية ٖٓٔ.
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أشهرىم :أبو بكر عبدالباقي بن ٤تمد بن سعيد بن برياؿ اٟتجازم ،ركل عنو صحيح مسلم .كثقو
ابن بشكواؿ كقاؿ عنو" :كاف رجال صا ٟتا قدمي الطلب للعلم كثَت الكتب راكيا ٢تا موثقا فيها"،
(ٔ)
كتوُب سنة ٖٕٗىػ.
الفقيو أبو عبداهلل الباجي (تٖٖٗىػ)
أبو عبداهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبداهلل ابن ٤تمد بن علي بن شريعة اللخمي الباجي ،من
أىل اشبيلية .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ابن اٞتياين ٖٜٓىػ.
أبو زكريا حيِت بن ٤تمد بن يوسف األشعرم ،ا١تعركؼ بابن اٞتياين ،من أىل قرطبة.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
أبو القاسم أٛتد بن فتح ابن الرساف (ت ٖٓٗىػ).
أبو القاسم أٛتد بن فتح بن عباهلل بن علي بن يوسف ا١تعافرم ،التاجر ،من أىل قرطبة،
ا١تعركؼ بابن الرساف .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبقة ا٠تامسة :أبو بكر اٟتجارم (ت ٕٓ٘ىػ)
عبد الباقي بن ٤تمد بن سعيد بن أصبغ ،أبو بكر األنصارم ،اٟتجارم ،األندلسي ،كيعرؼ
بابن برياؿ .مولده سنة ست عشرة كأربعمائة.
ركل عن :ا١تنذر بن ا١تنذر ،كىشاـ بن أٛتد الكناين ،كأيب عمر الطلمنكي ،كالقاسم بن
فتح .أخذ عنو ابن العريف كالزاىد ،كلو ٝتاع أيضا من أيب عمر بن عبد الرب ،قاؿ الذىيب" :كاف
نبيال ،حافظا ،ذكيا ،شاعرا٤ ،تسنا".توُب ببلنسية ،سنة اثنتُت كٜتسمائة(ٕ).
أبو عمر بن اٟتذاء (ت  ٗٙٚىػ).
أٛتد بن ٤تمد بن حيِت بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن يعقوب بن داكد ،أبو
عمر ابن اٟتذاء ،موىل بٍت أمية .مكثر عن كالده اٟتافظ أيب عبد اهلل.
كٝتع من :عبد اهلل بن ٤تمد بن راشد ،كسعيد بن نصر ،كعبد الوارث بن سفياف ،كأيب
القاسم عبد الرٛتن الوىراين حدث عنو :اٟتافظ أبو علي الغساين ،كٚتاعة.
قاؿ عياض "كاف قاضيا باألندلس ،من أىل العلم كالفقو كالشعر "كقاؿ الذىيب" :ككاف
(ٔ) الصلة ٕ ٕٙٗ/فهرس ابن عطية ٖٓٔ.
(ٕ) اكماؿ االكماؿ البن نقطة (ٔ )ٖٕ٘/تاريخ اإلسالـ (ٔٔ)ٖ٘/
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حسن األخالؽ ،موطأ األكناؼ ،عا١تا ،سريع الكتابة ،انتهى إليو علو اإلسناد ،مع ابن عبد الرب".
ماتُ :ب ربيع اآلخر ،سنة سبع كستُت كأربع مائة ،كلو سبع كٙتانوف سنة(ٔ).
ابن عبد الرب(تٖٗٙىػ).
يوسف بن عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب .كلد سنة ٙتاف كستُت
كثالٙتائة .حدث عن خلف بن القاسم كعبد الوارث بن سفياف كعبد اهلل بن ٤تمد بن عبد ا١تؤمن
ك٤تمد بن عبد ا١تلك بن صيفوف كعبد اهلل بن ٤تمد بن أسد اٞتهٍت كحيِت بن كجو اٞتنة كأٛتد بن
فتح الرساف كسعيد بن نصر كاٟتسُت بن يعقوب البجاين كأيب عمر أٛتد بن اٟتسور كعدة .حدث
عنو أبو العباس الدالئي كأبو ٤تمد بن أيب قحافة كأبو اٟتسن بن مفوز كأبو علي الغساين كأبو عبد
اهلل اٟتميدم كأبو ْتر سفياف بن العاص ك٤تمد بن فتوح األنصارم كأبو داكد سليماف بن أيب
القاسم ا١تقرئ كآخركف.
قاؿ أبو الوليد الباجي :مل يكن باألندلس مثل أيب عمر ُب اٟتديث .قاؿ ابن سكرةٝ :تعت
أبا الوليد الباجي يقوؿ :أبو عمر أحفظ أىل ا١تغرب .كقاؿ اٟتميدم :أبو عمر فقيو حافظ مكثر،
عامل بالقراء ات كبا٠تالؼ كبعلوـ اٟتديث كالرجاؿ ،قدمي السماع دييل ُب الفقو إىل أقواؿ الشافعي،
رٛتة اهلل عليو .قاؿ أبو داكد ا١تقرئ :مات أبو عمر ليلة اٞتمعة سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث كستُت
ك أربعمائة ،كاستكمل ٜتسا كتسعُت سنة(ٕ).
املطلب اخلامط :أصاىٔد ٍذِ اليضخة.
سأذكر فيما يلي بعض الطرؽ ٢تذه الركاية ٞتملة من جلة العلماء ا١تغاربة مكتفيا هبا عن
غَتىا .كما سأردفها بأسانيد بعض علماء ا١تشرؽ على قلة من ركاىا منهم ليتبُت أمهية ىذه الركاية
(ٖ)
شبو ا١تفقودة.
سند القاضي عياض إىل ركاية القالنسي:
(ٔ) بغية ا١تلتمس (ص  )ٖ٘ٚالصلة (ٔ )ٕٙ/تاريخ اإلسالـ (ٓٔ )ٕٕٗ/سَت النبالء ()ٖٗٗ/ٔٛ
العرب(ٖ ،)ٕٙٗ/شذرات الذىب (ٖ.)ٖٕٙ/
(ٕ) جذكة ا١تقتبس ( )ٖٙٚترتيب ا١تدارؾ (ٗ )ٛٓٛ /فهرسة ابن خَت(صٕٗٔ) ،الصلة ( )ٙٚٚ/ٕٜكفيات
األعياف ( ،)ٙٙ / ٚتذكرة اٟتفاظ (ٖ  ،)ٕٔٔٛ /مرآة اٞتناف (ٖ  ،)ٜٛ /البداية (ٕٔ  ،)ٔٓٗ /الديباج
ا١تذىب (ٕ  )ٖٙٚ /شذرات الذىب (ٖ .)ٖٔٗ /
(ٖ) سأبُت فيما سيأٌب بإذف اهلل من ىذا البحث أراء العلماء ُب كجود ىذه الركاية من عدمو.
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كيقوؿ القاضي عياض اليحصيب السبيت" :كأما ركاية القالنسي فيو فحدثٍت هبا قراءة كٝتاعا
كإجازة القاضي أبو عبد اهلل التميمي عن أىب على اٞتياين عن القاضي أىب عمر أٛتد بن ٤تمد بن
اٟتذاء معا ،كىو يل من اٞتياين كابن عتاب كغَتمها إجازة عن ابن اٟتذاء عن أبيو عن أىب العالء بن
ماىاف عن أىب بكر ٤تمد بن حيِت بن األشقر عن أىب ٤تمد أٛتد بن ٤تمد على القالنسى عن
مسلم .كحدثٍت بو أيضا قراءة عليو الفقيو أبو ٤تمد بن أىب جعفر عن أبيو عن أىب حفص عمر بن
اٟتسن ا٢توزيل عن القاضي أىب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد الباجي عن ابن ماىاف .كهبذين الطريقُت
كصل إلينا كتاب مسلم رٛتو اهلل"(ٔ).
سند ابن خَت األشبيلي :كأما ركاية ابن ماىاف(ٕ) :فحدثٍت هبا الشيخ القاضي أبو مركاف عبد
ا١تلك بن عبد ا١تلك بن عبد العزيز اللخمي الباجي ٝتاعا عليو مرة ،كثانية قاؿ :حدثٍت هبا أيب،
كعمام أبو عمر أٛتد ،كأبو عبد اهلل ٤تمد ،كابن عمي الفقيو أبو ٤تمد عبد اهلل بن علي بن ٤تمد
قالوا كلهم :حدثنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عبد اهلل الفقيو قاؿ :حدثنا أبو العالء عبد
الوىاب بن عيسى بن ماىاف البغدادم ٝتاعا عليو مع أيب ػ رٛتو اهلل ػ ٔتصر قدمها علينا قاؿ :حدثنا
أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت الفقيو على مذىب الشافعي ا١تعركؼ باألشقر بنيسابور قاؿ :حدثنا
أبو ٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة بن عبد الرٛتن القالنسي قاؿ :حدثنا أبو اٟتسُت
مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم،رٛتو اهلل كحدثٍت هبا أيضا :أبو بكر ٤تمد بن أٛتد بن طاىر
القيسي ا١تذكور ٝتاعا عليو ،كإجازة على ٨تو ما تقدـ قاؿ :حدثنا أبو علي حسُت بن ٤تمد بن
أٛتد الغساين قاؿ :حدثٍت هبا القاضي أبو عمر أٛتد بن ٤تمد اٟتذاء التميمي قراءة عليو سنة
ٗ٘ٚىػ قاؿ حدثنا هبا ػ رٛتو اهلل ػ قراءة مٍت عليو سنة ٘ ٖٜقاؿ :حدثنا.. .أبو العالء عبد الوىاب
بن عيسى ابن ماىاف البغدادم قاؿ :حدثنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد الفقيو األشقر قاؿ :حدثنا أبو
٤تمد أٛتد بن علي القالنسي قاؿ :حدثنا مسلم بن اٟتجاج حاشى ثالثة أجزاء من آخر الكتاب
أك٢تا :حديث عائشة ُب اإلفك اٟتديث الطويل إىل آخر الديواف ،فإف أبا العالء بن ماىاف يركم
ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم ،عن إبراىيم بن ٤تمد بن سفياف ،عن مسلم بن اٟتجاج .كحدثٍت هبا
أيضا :الشيخ أبو ٤تمد بن عتاب إجازة قاؿ :حدثنا أبو عمر بن اٟتذاء ا١تذكور إجازة بالسند
(ٔ) إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم (ٔ.)ٚٚ/
(ٕ) ىي ذاهتا ركاية ا لقالنسي كلكن لكوهنا مل ترك إال من جهة ابن ماىاف ٝتاىا بعضهم ركاية ابن ماىاف كما ىو
اٟتاؿ عند ابن خَت.
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ا١تتقدـ .قاؿ :كحدثٍت هبا أيب ٤تمد بن عتاب  -رٛتو اهلل  -قراءة عليو ،كأنا أٝتع غَت مرة قاؿ:
(ٔ)
حدثنا أبو القاسم أٛتد بن فتح قاؿ :حدثنا أبو العالء بن ماىاف باإلسناد ا١تتقدـ.
سند ابن عطية :قاؿ" :عن أبيو عن اٞتياين بسنده ،قاؿ اٞتياين :كأخربين ٔتسلم أيضا قاؿ:
حدثنا أبو عمر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت التميمي قراءة عليو قاؿ :حدثنا أيب قاؿ :حدثنا أبو العالء
عبد الوىاب بن عيسى بن ماىاف ،عن أيب بكر أ ٛتد بن ٤تمد بن حيِت األشقر قاؿ :حدثنا أبو
٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت القالنسي ،عن مسلم حاشا ثالثة أجزاء من آخر الديواف أك٢تا:
حديث عائشة ُب اإلفك اٟتديث الطويل ،فإف أبا العالء يركم ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم ،عن
(ٕ)
إبراىيم بن سفياف ،عن مسلم"
كما ركاىا من ا١تشارقة بعض العلماء منهم:
اٟتافظ ابن حجر :حيث قاؿ" :كأخربنا هبذه األفوات أبو العباس أٛتد بن أيب بكر اٟتسباين
كتابة من دمشق ،أنبأنا الفخر عثماف بن ٤تمد التوزرم ُب كتابو من مصر ،أنبأنا أبو بكر ٤تمد بن
يوسف بن مسدم إجازة ،أنبأنا أبو جعفر أٛتد بن عبد الرٛتن بن مضي قاؿ :قرأت ٚتيع صحيح
مسلم على أيب عمر أٛتد بن عبد اهلل بن جابر األزدم بسماعو لو على أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد
الباجي ،أنبأنا أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد ابن الباجي ،حدثنا أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن
ماىاف ،حدثنا أبو بكر أٛتد بن حيِت األشقر ،أنبأنا أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة القالنسي،
(ٖ)
أنبأنا مسلم ٞتميع الصحيح قراءة عليو كأنا أٝتع من أكلو إىل حديث اإلفك ُب أكاخر الكتاب"
املطلب الضادظٍ :ل ليضخة الكالىضٕ ّجْد؟
ال تكاد تذكر ىذه الركاية عند أحد من العلماء ُب العصور ا١تتأخرة ،كقد يرجع ىذا لعدـ
كجودى ا بُت يديهم ،كقد يكوف بسبب انصرافهم إىل ركاية ابن سفياف اليت القت ركاجا كبَتا بُت
علماء ا١تشرؽ كا١تغرب ُب العصور ا١تتوسطة ١تا تقدـ من أسباب تفضيلها .يقوؿ الشيخ ٤تمد
الشاذيل النيفر" :تعد ىذه الركاية من ا١تفقودات إذ مل أظفر هبا إىل أف اشًتاىا العالمة ا١تفيت شقيقي
الشيخ أٛتد ا١تهدم النيفر كأطلعٍت عليها .كجاء ُب أكؿ نسخة ىذه الركاية :بسم اهلل الرٛتاف
الرحيم ...صلى اهلل على ٤تمد كآلو كسلم أخربنا أبو العالء عبد الوىاب بن عيسى بن عبد الرٛتن
(ٔ) فهرسة ابن خَتٔ ٛٙ /ك.ٛٚ
(ٕ) فهرسة ابن عطيةٔٛ٘ /
(ٖ) ا١تعجم ا١تفهرس ٕٜٔ /
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بن عيسى بن ماىاف البغدادم ،قاؿ أنبأنا أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن حيِت الفقيو األشقر الشيخ
الصاحل بنيسابور قراءة عليو كأنا أٝتع ُب شهر شعباف من سنة ثالث كٜتسُت كثالٙتائة .قاؿ :نا أبو
٤تمد أٛتد بن علي بن اٟتسُت بن ا١تغَتة ابن عبد الرٛتن القالنسي قاؿ :نا أبو اٟتسُت مسلم بن
اٟتجاج القشَتم .كىي نسخة تونسية كأصلها أندلسي كىي على ما أظن فريدة ككحيدة .كإمنا
أرجعتها إىل األندلس ألف عليها ٘تلكا لسعيد بن ٤تمد الكناين كيعرؼ بابن صاحب الصالة ،كىذه
العائلة اشتهرت ُب األندلس با١تؤرخ عبد ا١تلك ابن ٤تمد بن أٛتد ،كيعرؼ بابن صاحب الصالة
ا١تتوُب سنة (ٗ )ٜ٘تقريبا .كعلى ىذا حيتمل أف مالكها سعيد بن ٤تمد ا١تعركؼ بابن صاحب
الصالة من إفريقية كعلى ىذا ليس ببعيد أف تكوف ىذه النسخة إفريقية ا١تنشأ .كعليها ٘تلك أحد
اٟتفصيُت كىو ا١تثبت ُب أعلى الصفحة كنصو :ملك عبيد اهلل ٤تمد اٟتسُت لطف اهلل بو ابن موالنا
أمَت ا١تؤمنُت أبو فارس عبد العزيز تغمده اهلل برٛتتو .ك٢تذا صارت تونسية إىل أف آلت إىل شقيقي
حفظو اهلل(ٔ).
املطلب الضابع :الفْات الْاقع يف رّآة الكالىضٕ.
تعد ركاية القالنسي ا١تغربية من الركايات ا١تهمة ،إال أهنا مل ٗتلو ىي األخرل من الفوات
فسند ىذه الطريق يتحوؿ إىل طريق ابن سفياف عند الوصوؿ إىل حديث اإلفك(ٕ).
فانط القا من ىذا اٟتديث إىل آخر الكتاب ،يركيو ابن ماىاف عن اٞتلودم عن ابن
سفياف(ٖ) .كقد ساؽ ابن عطية سنده إىل القالنسي عن مسلم ٍب قاؿ" :حاشا ثالثة أجزاء من آخر
الديواف؛ أك٢تا حديث عائشة ُب اإلفك؛ اٟتديث الطويل ،فإف أبا العالء بن ماىاف تلميذ
] (ٗ)
القالنسي ،يركم ذلك عن أيب أٛتد اٞتلودم عن إبراىيم بن سفياف عن اإلماـ مسلم ".
املبحث الزابع :رّآة ملٕ بً عبداٌ التنٔنٕ.
املطلب األّل :رّآة ملٕ بً عبداٌ.
تعد ركاية مكي بن عبداف من الركايات اليت كصلت للمسند الصحيح فقد ذكر اٟتافظ ابن
(ٔ) مقدمة ٖتقيق كتاب إكماؿ ا١تعلم.
(ٕ) تقدـ ٗترجيو آنفا.
(ٖ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ) الغنية(ص )ٖٙفهرسة ابن خَت (صٔٓٔ).
(ٗ) فهرسة ابن عطية (صٖٓٔ)

- 511 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد  - 581الجزء الثاني

حجر ركايتو ٢تا باإلجازة(ٔ)  ،إال أهنا مل تلق العناية اليت لقيتها ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي .مع
كوهنا ُب غاية األمهية ،كىي تثبت ٝتاع صحيح مسلم من مؤلفو لعدد من التالميذ ،كقد اختصت
با١تشارقة ،فلم يقع للمغاربة منها شيء ،ك٦تا يؤكد ىذا ما قالو أبو علي الغساين" :كأما ركاية أيب
بكر اٞتوزقي عن أيب حاًب مكي بن عبداف النيسابورم عن مسلم ،فلم يقع إلينا منها شيء"(ٕ)،
كقاؿ القاضي عياض" :كمل يصل إىل ىذه البالد كتاب مسلم إال من طريقي القالنسي ك ابن
سفياف )ٖ(".فلم تعرؼ ىذه الركاية عند ا١تغاربة إال ُب القركف ا١تتأخرة )ٗ(.كقد ذكرىا ٚتاعة من
اٟتفاظ ُب ٝتاعاهتم كأثباهتم ٦تا يدؿ على أهنا كانت موجودة بينهم كمن ىؤالء اٟتفاظ :اٟتافظ ابن
حجر رٛتو اهلل حيث ذكر إسناده ٢تذه الركاية فقاؿ" :كأخربنا ّتميع صحيح مسلم إجازة الشيخ أبو
٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد بن ٤تمد النيسابورم مشافهة با١تسجد اٟتراـ ،عن أيب الفضل سليماف بن
ٛتزة ا١تقدسي ،عن أيب اٟتسن علي بن اٟتسُت بن علي ابن ا١تقَت ،عن اٟتافظ أيب الفضل ٤تمد بن
ناصر السالمي ،عن اٟتافظ أيب القاسم عبد الرٛتن ابن أيب عبد اهلل بن منده ،عن اٟتافظ أيب بكر
٤تمد بن عبد اهلل بن ٤تمد بن زكريا ابن اٟتسن اٞتوزقي ،عن أيب اٟتسن مكي بن عبداف
النيسابورم ،عن مسلم .كىذا السند ُب غاية العلو ،كىو ٚتيعو باإلجازات ،كىو عندم أكؿ ما
حدثت بو ،عن ٤تمد بن قواليج ُب عموـ إذنو للمصريُت بسماعو من :زينب بنت كندم بإجازهتا
من :ا١تؤيد الطوسي بسنده ا١تتقدـ ١تا قدمت من ضعف الركاية باإلجازة العامة كاهلل أعلم"(٘).كمنهم
عبد الباقي اٟتنبلي ركل صحيح مسلم ُب ثبتو عن الشهاب أٛتد ا١تقرم عن القاضي أٛتد بن فهد
ا١تكي عن تقي الدين ا٢تامشي عن إبراىيم بن صديق اٟتريرم عن يونس الدبوسي عن علي بن
اٟتسُت بن ا١تقَت عن أيب الفضل ٤تمد الفارسي السالمي عن اٟتافظ أيب القاسم عبد الرٛتن بن
منده عن اٟتافظ أيب بكر اٞتوزقي عن مكي عن مسلم .كمنهم :عبد الرٛتن الكزبرم ركل صحيح
مسلم ُب ثبتو عن ابن عقيلة ُب ثبتو عن اٟتسن العجيمي ُب ثبتو عن أيب الوفا أٛتد بن ٤تمد
العجلي عن اإلماـ حيِت بن مكرـ الطربم عن جده احملب الطربم قاؿ أخربنا زين الدين أبو بكر بن
اٟتسُت ا١تراغي عن اٟتجار عن ابن أيب السعادات عن أيب الفرج الثقفي عن اٟتافظ أيب القاسم عبد
(ٔ) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ.)ٕٜ /
(ٕ) تقييد ا١تهمل (ٖ.)ٚٙٗ /
(ٖ) الغنية (ص.)ٖٚ
(ٗ) ا١تنح البادية ٥تطوط ص ٗٚ :كما بعدىا .كانظر غنية احملتاج للسخاكم(ص.)ٜٔٔ
(٘) ا١تعجم ا١تفهرس (ٔ.)ٕٜ /
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الرٛتن بن منده عن اٟتافظ أيب بكر اٞتوزقي عن مكي عن مسلم .ك ذكر عبد الكرمي بن ٤تمد
الرافعي القزكيٍت إجازة اٞتوزقي عن ابن عبداف فقاؿ٤" :تمد بن ا١تسرؼ بن نصر بن عبد اٞتبار بن
عبد اهلل القرائي أبو الفتاح بن أيب احملاسن القاضي كاف فقيها مناظرا مقداما تفقو ببغداد كغَتىا،
كٝتع الصحيح للبخارم ،أك بعضو من األستاذ الشافعي ابن داكد ا١تقرئ سنة إحدل عشرة
كٜتسمائة ،كٝتع ببغداد سنة ٙتاف كعشرين كٜتسمائة ،من أيب بكر ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسُت
البيهقي ،عن أيب حفص بن مسركر ،عن ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقى ،عن مكي بن عبداف ،عن
مسلم"(ٔ).كقاؿ الفالين" :أما صحيح مسلم ،فأركيو ركاية كدراية ،عن الشيخ ا١تعمر ٤تمد سعيد
سفر قراءة ،على الشيخ تاج الدين القلعي ،عن الشيخ حسن العجيمي ،عن الشيخ أٛتد العجل
اليمٍت ،عن اإلماـ حيِت بن مكرـ الطربم ،عن جده اإلماـ ٤تب الدين ٤تمد بن ٤تمد الطربم ،عن
زين الدين أيب بكر بن اٟتسُت ا١تراغي ،عن أيب العباس أٛتد بن أيب طالب اٟتجار ،عن األ٧تب بن
أيب السعادات اٟتماين ،عن أيب الفرج مسعود بن اٟتسن الثقفي ،عن اٟتافظ أيب القاسم.. .عبد
الرٛتن بن مندة ،عن اٟتافظ أيب بكر ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقي ،عن أيب اٟتسن مكي بن عبداف،
عن مؤلفو"(ٕ)  .فوجود ىذه الركاية بُت العلماء كاضح بُت إال أهنا مل تلق العناية كما لقيتها ركاييت
سفياف كالقالنسي كخاصة األكىل منهما.
أما عن راكيها فهو ال يقل حظا ُب ا١تكانة العلمية ،فقد أثٌت عليو العلماء ثناء عاطرا.
املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة:
الطبكة األّىل:

مكي بن عبداف (ت ٕٖ٘ىػ).
ىو مكي بن عبداف بن ٤تمد بن بكر بن مسلم بن راشد التميمي
احملدث ،الثقة ،ا١تتقن ،أبو حاًب التميمي النيسابورم.
ٝتع :عبد اهلل بن ىاشم ،ك٤تمد بن حيِت الذىلي ،كأٛتد بن حفص ،كأٛتد بن يوسف
السلمي ،كعمار بن رجاء ،كمسلم صاحب (الصحيح) كٚتاعة .حدث عنو :أبو علي بن الصواؼ،
كعلي بن عمر اٟتريب ،كأبو أٛتد اٟتاكم ،كأبو بكر اٞتوزقي ،كحيِت بن إٝتاعيل اٟتريب .قاؿ اٟتافظ
أبو علي النيسابورم :ثقة مأموف مقدـ على أقرانو من ا١تشايخ.
(ٔ) التدكين ُب أخبار قزكين (ٕ.)ٕٗ/
(ٕ) قطف الثمر ُب رفع أسانيد ا١تصنفات ُب الفنوف ك األثر (ٔ.)ٗٙ/
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يقوؿ الذىيب عنو حدث عنو من القدماء :أبو العباس بن عقدة .كىو راكية كتب مسلم
"الصحيح" ك "التمييز" ك "الوحداف" ك "الكٌت" كغَتىا .كقاؿ ا٠تطيب :أخربين ابن يعقوب ،قاؿ:
أخربنا ٤تمد بن نعيم ،قاؿٝ :تعت أبا علي اٟتافظ ،يقوؿ :مكي بن عبداف ثقة مأموف ،قاؿ:
كٝتعت أبا علي اٟتافظ ،يقوؿ :تقدـ مكي بن عبداف على أقرانو من مشاخينا ،فسألتو عن ذلك،
فقاؿ :ليس فيهم أثبت منو ،انتقيت عليو ببغداد ٣تلسا ألصحابنا ،كفيو حديث حملمد بن حيِت
أنكرتو إذ مل أعرفو ،فلما انصرفت إىل نيسابور ٛتل إيل أصل كتابو كعرضو علي ،فأعجبٍت ذلك
منو .كقاؿ ابن نعيم :قاؿ مكي :كلدت سنة اثنتُت كأربعُت كمائتُت .كماتُ :ب ٚتادل اآلخرة سنة
ٜتس كعشرين كثالث مائة ،كصلى عليو أبو حامد بن الشرقي ،كعاش بضعا كٙتانُت سنة رٛتو
(ٔ)
اهلل.
الطبكة الثاىٔة:
اٟتافظ أبو بكر اٞتوزقي (ت  ٖٛٛىػ).
أبو بكر بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن زكريا الشيباين اٟتافظ ا١تعدؿ اٞتوزقي.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبكة الثالثة:
أبو القاسم بن مندة ( ٓ ٗٚىػ ).
أ بو القاسم عبدالرٛتن ابن اٟتافظ الكبَت أيب عبداهلل ٤تمد بن اسحاؽ بن ٤تمد بن حيِت بن
مندة العبدل االصبهاين .تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
ابن مسركر الزاىد النيسابورم (ت ٗٗٛىػ).
عمر بن أٛتد بن عمر بن ٤تمد بن مسركر ،أبو حفص النيسابورم الزاىد.
ٝتع إٝتاعيل بن ٧تيد ،كبشر بن أٛتد اإلسفراييٍت ،كأبا سهل ٤تمد بن سليماف الصعلوكي،
كاٟتسُت بن علي التميمي حسينك ،ك٤تمد بن أٛتد بن ٛتداف ،كأبا أٛتد ٤تمد بن ٤تمد اٟتاكم،
كأٛتد بن ٤تمد بن أٛتد البالويي ،كأبا سعيد ٤تمد بن اٟتسُت السمسار ،ك٤تمد بن أٛتد
احملمودم ،كأبا نصر بن أيب مركاف الضيب ،،كٚتاعة سواىم.
ركل عنو عبيد اهلل بن أيب القاسم القشَتم ،كأٛتد بن علي بن سلمويو الصوُب ،كسهل بن
إبراىيم ا١تسجدم ،ك٤تمد بن الفضل الفراكم كإٝتاعيل بن أيب بكر القارئ ،ك٘تيم بن أيب سعد
(ٔ) تاريخ بغداد(٘ٔ )ٔٗٛ/التقييد (٘ٔ )ٕ٘ٗ/تاريخ اإلسالـ ( )٘ٔ٘/ٚسَت النبالء (٘ٔ)ٚٓ/
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اٞترجاين ،كىبة اهلل بن سهل السيدم ،كآخركف .ككاف أسند من بقي بنيسابور مع زىد كخَت
كتصوؼ .ذكره عبد الغافر فقاؿ ،ىو أبو حفص الفامي ا١تاكردم الشيخ الزاىد الفقيو ،كاف كثَت
العبادة كاجملاىدة ،كعاش تسعُت سنة(ٔ).
الطبكة الزابعة:
مسعود بن اٟتسن الثقفي (ت ٕ٘ٙىػ).
مسعود بن اٟتسن بن القاسم بن الفضل بن أٛتد بن أٛتد بن ٤تمود بن عبد اهلل بن
إبراىيم ،الرئيس ا١تعمر ،أبو الفرج بن أيب ٤تمد ابن الرئيس ا١تعتمد أيب عبد اهلل الثقفي األصبهاين.
كلد سنة اثنتُت كستُت كأربعمائةٝ .تع من جده ،كأيب عمرك بن منده ،كأيب عيسى بن زياد ،كا١تطهر
بن عبد الواحد البزاين ،ك٤تمد بن أٛتد السمسار ،كإبراىيم بن ٤تمد الطياف ،كسهل بن عبد هلل
العلوم ،كأيب نصر ٤تمد بن عمر تانو ،كطائفة سواىم.
ركل عنو خلق ،منهم ٤تمد بن يوسف اآلملي ،كعبد اهلل بن أيب الفرج اٞتبائي ،كاٟتسُت بن
٤تمد اٞترباذقاين ،كعبد األكؿ بن ثابت ا١تديٍت ،كعبد القادر الرىاكم ،كعبد ا١تلك بن ٤تمد ا١تديٍت،
ك٤تمد بن إبراىيم األصبهاين ،ك٤تمد بن مكي اٟتنبلي اٟتافظ ،ك٤تمود بن ٤تمد اٟتداد ،كأبو الوفاء
٤تمود بن منده ،كخلق .كاف شيخا حسنا ،رئيسا ،جليال ،خرجت لو الفوائد ُب تسعة أجزاء ،كطاؿ
عمره حىت أٟتق الصغار بالكبار ،كتفرد ُب الدنيا عن كثَت من شيوخو .قاؿ السمعاين :مل يتفق أف
أٝتع منو شيئا الشتغايل بغَته ،كما كانوا حيسنوف الثناء عليو ،كاهلل يرٛتو.
أبو الفضل السالمي (ٖٓ٘ىػ)
أبو الفضل ٤تمد بن ناصر بن ٤تمد بن علي السالمي ،نسبة اىل دار السالـ ببغداد ،كيقاؿ
لو ابن ناصر الشافعي ٍب اٟتنبلي كلد ببغداد سنة  ٗٙٚىػ .الثقة اٟتافظ السٍت .ركل صحيح مسلم
عن اٟتافظ عبدالرٛتن ابن مندة .اعترب ( ٤تدث العراؽ ُب عصره ) ،لو "األمايل" ُب اٟتديث،
(ٔ)
كالتنبيو على ألفاظ الغربيُت .توُب ببغداد سنة ٓ٘٘ ىػ.

(ٔ) السياؽ من تاريخ نيسابور(ص ،)٘ٛالعرب (ٖ  ،)ٕٔٙ /السَت ( )ٔٓ/ٔٛتاريخ اإلسالـ ()ٕٚٔ/ٜ
شذرات الذىب (ٖ .)ٕٚٛ /
(ٔ) األعالـ ( ،)ٕٔٔ/ٚكانظر أيضا الوفيات (ٔ )ٗٛٛ/كالرسالة ا١تستطرفة (صٕٓٔ)
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املبحث اخلامط :رّآة ابً الغزقٕ.
املطلب األّل :رّآة ابً الغزقٕ.
تعد ركاية ابن الشرقي للصحيح ىي الركاية الرابعة كاألخَتة اليت كصل من خال٢تا ا١تسند
الصحيح ١تسلم ،كمع ىذا فال نكاد ٧تدىا ُب مركيات العلماء ُب القركف اليت عقبت كفاة مسلم
رٛتو اهلل إال نادرا ،كما أهنا ُب القركف األخَتة قريبا من ذلك .كقد ذكر الشيخ ٤تمد الفاسي(ٔ) أف
طريق أيب حامد بن الشرقي مل تعرؼ عند ا١تغاربة إال ُب القركف ا١تتأخرة )ٕ(.ك٦تا يقوم الظن بعدـ
كجودىا بينهمُ ،ب القركف األكىل ما نص عليو اٟتافظ أبو علي الغساين" :كأما ركاية أيب بكر اٞتوزقي
عن أيب حاًب مكي بن عبداف النيسابورم عن مسلم فلم تقع إلينا منو شيء"(ٖ) ككأنو هبذا يقوؿ مل
تعرؼ عندنا ركاية مسلم إال من ىاتُت اٞتهتُت ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي كأما ما سواىا فال
كمثل بركاية مكي السابق ذكرىا ،فلعلنا نفهم منو أف ركاية ابن األشقر ىي األخرل مل تعرؼ عندىم
أيضا ،كإف كاف ىذا ليس الزما لكن ديكننا أف نستنتج ىذا بطريق غلبة الظن خاصة بانعدامها
بالفعل ُب زمن أيب علي الغساين كمن بعده بقركف .لكن ىذه الركاية كجدت بعدىم ُب ا١تغرب على
ندرة فيها ،كلذا ٧تد أف تقي الدين أبو الطيب الفاسي ذكر ىذه الركاية فقاؿ :عمر بن حسن بن
علي بن ٤تمد بن اٞتميل الكليب الداراينٍ ،ب السبيت أبو ا٠تطاب ا١تعركؼ "بابن دحية"نزيل القاىرة،
ركل :عن أيب عبد اهلل ٤تمد بن سعيد بن زرقوف صحيح مسلم ،أنا أٛتد بن ٤تمد ا٠توالين ،أنا أبو
ذر ا٢تركم ،أنا أبو بكر اٞتوزقي ،أنا أبو حامد الشرقي ،عن مسلم .كٝتعو بعد ذلك عاليا بنيسابور
على منصور الفراكم"(ٗ)كىذا يدلنا على
كجود ىذه الركاية كاتصا٢تا بالسماع عند اٟتفاظ.

(ٔ) ٤تمد بن عبدالرٛتن بن عماد الدين عبدالقادر الفاسي (تٖٗٔٔىػ).
(ٕ) انظر ا١تنح البادية ٥تطوط (ص  )ٗٚكما بعدىا ،ك ذيل التقييد(ٕ.)ٕٖٙ /
(ٖ) التقييد (صٕ.)ٕٚ
(ٗ) ذيل التقييد (ٕ.)ٔٙٚ /
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املطلب الثاىٕ :تزاجه رّاة ٍذِ اليضخة.
الطبكة األّىل:

ابن الشرقي:
أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن اٟتافظ أبو حامد بن الشرقي.
اإلماـ اٟتافظ اٟتجة النيسابورم تلميذ مسلم.
ٝتع ٤تمد بن حيِت كأٛتد بن األزىر كأٛتد بن حفص بن عبد اهلل السلمي كعبد الرٛتن بن
بشر بن اٟتكم كطبقتهم ببلدهٍ ،ب ارٖتل كأخذ بالرم عن أيب حاًب ،كٔتكة عن عبد اهلل بن أيب
مسرة ،كببغداد عن أيب بكر الصاغاين كعبد اهلل بن ٤تمد بن شاكر ،كبالكوفة عن أيب حازـ أٛتد
بن أيب غرزة ،كطبقتهم .حدث عنو أبو العباس بن عقدة كأبو أٛتد العساؿ كأبو أٛتد بن عدم كأبو
علي اٟتافظ كزاىر بن أٛتد كأبو ٤تمد ا١تخلدم كأبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل اٞتوزقي كآخركف آخرىم
أبو اٟتسن العلوم .صنف الصحيح ،ككاف فريد عصره حفظا كإتقانا كمعرفة ،حج مرات .نظر إليو
إماـ األئمة ابن خزدية مرة فقاؿ :حياة أيب حامد ٖتجز بُت الناس كبُت الكذب على رسوؿ اهلل،
صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
كقاؿ اٟتاكم ىو صاحب الصحيح كتلميذ مسلم بن اٟتجاج ككاحد عصره ُب ا١تعرفة .كقاؿ
ا٠تليليٝ :تعت أٛتد بن أيب مسلم الفارسي اٟتافظ ٝتعت ابن عدم يقوؿ :مل أر أحفظ كال
أحسن سردا من أيب حامد بن الشرقي .كتبت ٚتعو ٟتديث أيوب السختياين فكنت أقرأ عليو من
كتايب فيقرأ معي حفظا من أكلو إىل آخره .قاؿ السلمي :سألت الدارقطٍت عن أيب حامد بن الشرقي
فقاؿ :ثقة مأموف؛ قلت :مل تكلم فيو ابن عقدة؟ قاؿ سبحاف اهلل ،ترل يؤثر فيو مثل كالمو؟ كلو
كاف بدؿ ابن عقدة حيِت بن معُت.
مولده ُب سنة أربعُت كمائتُت ،كمات ُب شهر رمضاف سنة ٜتس كعشرين كثالٙتائة ،كتقدـ
(ٔ)
ُب الصالة عليو أخوه أبو ٤تمد عبد اهلل بن الشرقي.

(ٔ) ترٚتتو ُب :سؤاالت السلمي للدارقطٍت( :صٕ )ٜٖ-ٜاإلرشاد للخليلي )ٖٛٚ/ٖ( :تاريخ بغداد(ٗ/
 ،)ٕٗٙالتقييد البن نقطة (ٔ )ٔٛٚ/الواُب بالوفيات(.)ٖٜٚ /ٚشذرات الذىب (ٕ )ٖٓٙ /تذكرة
اٟتفاظ(ٖ ،)ٕٛٔ/ميزاف االعتداؿ(ٔ .)ٔ٘ٙ /طبقات اٟتفاظ(ص.)ٖٖٗ/
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الطبكة الثاىٔة:
اٟتافظ أبو بكر اٞتوزقي (ت  ٖٛٛىػ).
أبو بكر بن ٤تمد بن عبداهلل بن ٤تمد بن زكريا الشيباين اٟتافظ ا١تعدؿ اٞتوزقي.
تقدمت ترٚتتو ُب تراجم ركاية ابن سفياف.
الطبكة الثالثة:

أبو ذر ا٢تركم (تٖٗٗىػ).
أبو ذر عبد بن أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن غفَت بن ٤تمد ،األنصارم ،ا٠تراساين ،ا٢تركم،
ا١تالكي.
كلد سنة ٜتس أك ست كٜتسُت كثالث مائة.
ٝتع :هبراة ،كبغداد ،كدمشق ،كمصر ،كبلخ ،كمكة ،من ٚتاعات من األكابر كا١تسندين.
حدث عنو :ابنو أبو مكتوـ ،كموسى بن علي الصقلي ،كالقاضي أبو الوليد الباجي ،كخلق.
قاؿ الذىيب" :اٟتافظ ،اإلماـ ،اجملود ،العالمة ،شيخ اٟترـ ،صاحب التصانيف ،كراكم
(الصحيح) عن الثالثة :ا١تستملي ،كاٟتموم ،كالكشميهٍت".كىو أشهر من أف يفصل ُب ترٚتتو
فركايتو للصحيح تلقاىا العلماء باإلجالؿ كالقبوؿ كركاىا عنو العلماء كالوجهاء كغَتىم حىت غدت
ركايتو للبخارم أشهر الركايات بُت العلماء .توُب سنة ٖٗٗىػ(ٔ).
الطبكة الزابعة:

ا٠توالين:
أبو عبد اهلل أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن غلبوف ا٠توالين ،القرطيب.
مولدهُ :ب سنة ٙتاف عشرة كأربع مائة .كاعتٌت بو أبوه ،كاستجاز لو الكبار ،كٝتعو ُب اٟتداثة.
ٝتع من :أبيو اٟتافظ أيب عبد اهلل كثَتا ،كٝتع (ا١توطأ) من أيب عمرك عثماف بن أٛتد القيجطايل
صاحب أيب عيسى بن عبد اهلل الليثي ،كتفرد ُب الدنيا بعلوه ،كٝتع من أيب عبد اهلل بن األحدب،
كأيب ٤تمد الشنتجايل ،كعلي بن ٛتويو الشَتازم ،كعدة.
(ٔ) تاريخ بغداد (ٔٔ  ،)ٔٗٔ /ترتيب ا١تدارؾ (ٗ )ٜٙٙ /ا١تنتظم ( )ٔٔ٘ / ٛالكامل البن األثَت(/ ٜ
ٗٔ٘) ،سَت النبالء ( )٘٘ٗ/ٔٚالعرب (ٖ  ،)ٔٛٓ /تذكرة اٟتفاظ (ٖ  ،)ٖٔٔٓ /البداية كالنهاية (ٕٔ /
ٔ٘) ،النجوـ الزاىرة (٘  ،)ٖٙ /طبقات اٟتفاظ (ص ٕ٘ٗ) ،طبقات ا١تفسرين للداككدم (ٔ ،)ٖٙٛ /
نفح الطيب (ٕ  ،)ٚٓ /شذرات الذىب (ٖ .)ٕ٘ٗ /
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كأجاز لو ٚتاعة من الكبار منهم :أبو ذر ا٢تركم اجملاكر ،كمكي بن أيب طالب القيسي،
كاٟتافظ أبو عمرك الداين .حدث عنو :أبو الوليد بن الدباغ ،كعلي بن اٟتسُت اللواٌب ،كٚتاعة .قاؿ
ابن بشكواؿ :كاف شيخا فاضال ،عفيفا منقبضا ،من بيت ،علم كدين كفضل ،كمل يكن عنده كبَت
علم ،أكثر من ركايتو عن ىؤالء اٞتلة ،ككانت عنده أصوؿ يلجأ إليها ،كيعوؿ عليها .كقاؿ الذىيب:
الشيخ ،الفاضل ،ا١تعمر ،الصادؽ ،مسند األندلس .توُبُ :ب شعباف ،سنة ٙتاف كٜتس مائة ،كلو
تسعوف سنة(ٔ).

(ٔ) الصلة(ٔ  ،)ٖٚ /تاريخ اإلسالـ (ٗ  ،)ٜٔٛ /سَت النبالء ( )ٕٜٛ/ٜٔالعرب(ٗ  ،)ٔٙ /النجوـ الزاىرة (٘
 ،)ٕٜٓ /شذرات الذىب (ٗ .)ٕٔ /
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اخلامتة:
من بو علينا معاشر ا١تؤمنُت من حفظ ديننا ،جيمل يب أف أذكر
فبعد ٛتد اهلل على توفيقو كما ّ
أىم النتائج اليت توصلت إليها بعد الفراغ من ىذا البحث:
عناية العلماء ا١تسلمُت با١تسند الصحيح عناية فائقة تظهر اىتمامهم بو كعلو مكانتو بينهم،
كيتضح ىذا من ركاياهتم لو من طرؽ ٥تتلفة.
ا٨تصرت ركايات ا١تسند الصحيح ُب أربعة من تالميذ مسلم رٛتو اهلل كما تقدـ.
مل يبق من القرف ا٠تامس ا٢تجرم كحىت يومنا ىذا ركاية معركفة كيتداك٢تا الكافة للمسند
الصحيح تركل بالسند ا١تتصل ٔتسلم إال ركاية ابن سفياف رٛتو اهلل.
ظهر يل أف ا١تشارقة بعد القرف السادس كاف حظهم من العناية با١تسند الصحيح أكرب من
إخواهنم ا١تغاربة.
كقعت ُب ركاية ابن سفياف كركاية القالنسي فوات بيّنو العلماء كأكمل بعضهم بعضا.
كقعت ُب ركاية ابن سفياف زيادات ليست من الصحيح معلومة عند أىل الشأف ك٦تيزة.
التْصٔات:
أكصي بإعادة اخراج الصحيح ُب أقرب صورة كضعها مؤلفو رٛتو اهلل حيث إف النسخ
ا١توجودة بُت أيدينا اليوـ ال تفي ْتق ىذا ِ
الس ْفر العظيم كال تليق ٔتكانتو.
كما أكصي بإعداد موسوعة للمسند الصحيح تشمل أىم ما كتبو سلفنا رٛتهم اهلل كا١تتعلق
با١تسند الصحيح كأصلو كشركحو ك٥تتصراتو كرجالو كغَت ذلك ٦تا لو تعلق بو ،كإخراجها ٤تققة
كمطبوعة طباعة حسنة تليق ٔتكانة الصحيح.
كاهلل ا١توفق كا٢تادم إىل سبيل الرشاد.
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املصادر ّاملزاجع
ابن أيب نصر٤ ،تمد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح اٟتميدم" .جذكة ا١تقتبس ُب ذكر كالة األندلس"
(ط ٔ ،القاىرة :الدار ا١تصرية للتأليف  ٜٔٙٙـ).
ابن أيب يعلى٤ ،تمد بن ٤تمد" .طبقات اٟتنابلة"ٖ .تقيق٤ :تمد حامد الفقي(.طٔ ،بَتكت :دار
ا١تعرفة  ،بدكف تاريخ).
ابن األبار٤ ،تمد بن عبد اهلل بن أيب بكر" .التكملة لكتاب الصلة"ٖ .تقيق :عبد السالـ ا٢تراس.
(طٔ ،لبناف :دار الفكر للطباعة ٘ٔٗٔىػ.).
ابن األثَت  ،علي بن أيب الكرـ" .الكامل ُب التاريخ"(طٗ ،بَتكت :مؤسسة التاريخ العريب
ٗٔٗٔىػ).
ابن األثَت ،ا١تبارؾ بن ٤تمد بن ٤تمد اٞتزرم" .جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ"ٖ .تقيق :عبد
القادر األرنؤكط ( .طٔ ،بَتكت :مكتبة اٟتلواين ،بدكف تاريخ).
ابن األثَت ،عبد اٟتي بن أٛتد بن العماد" .شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب"ٖ .تقيق٤:تمود
األرناؤكط (طٔ ،بَتكت :دار ابن كثَت ٔٗٓٙ ،ىػ  ٜٔٛٙ -ـ).
ابن اٞتوزم ،أبو الفرج عبد الرٛتن" .ا١تنتظم ُب تاريخ األمم كا١تلوؾ"ٖ .تقيق٤ :تمد عبد القادر
عطا(،طٔ،بَتكت :دار الكتب العلمية ٕٔٗٔ ،ىػ ).
ابن الصالح" ،صيانة صحيح مسلم من اإلخالؿ كالغلط"ٖ .تقيق :موفق عبد القادر(.طٕ بَتكت:
دار الغرب اإلسالمئٗٓٛ،ىػ).
ابن الفرضي ،عبد اهلل بن ٤تمد بن يوسف بن نصر األزدم ".تاريخ علماء األندلس"ٖ .تقيق
السيد عزت العطار اٟتسيٍت( .طٕ ،القاىرة :مكتبة ا٠تا٧تي ٔٗٓٛ ،ق)ػ
ابن النجار٤ ،تمد بن أيب الفضل ٤تمود" .ذيل تاريخ بغداد" .كٖتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
(طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٔٚ ،ىػ).
ابن بشكواؿ ،أبو القاسم خلف".الصلة ُب تاريخ أئمة األندلس"( .طٕ ،القاىرة :مكتبة ا٠تا٧تي
ٗ ٖٔٚىػ  ٜٔ٘٘ -ـ).
ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم٣".تموع فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية"(.طٔ ،الرياض :دار عامل
الكتب ٕٔٗٔىػ).
ابن خلدكف ،عبد الرٛتن بن ٤تمد بن " .ديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم
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من ذكم الشأف األكرب"ٖ .تقيق :خليل شحادة (.ط بدكف ،بَتكت :دار الفكرٔٗٓٛ ،ق)ػ
ا بن خلكاف ،أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم" .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف"ٖ .تقيق :إحساف
عباس( .طٔ ،بَتكت :دار صادر ،بدكف تاريخ).
ابن عبد الرب ،عمر يوسف بن عبد اهلل" .التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين كاألسانيد" ٖتقيق٣ :تموعة
من الباحثُت( ،طٔ ،ا١تغرب :كزارة األكقاؼ ا١تغربية ٖٔٛٚىػ).
ابن عطية ،عبد اٟتق األندلسي "فهرسة ابن عطية"(.طٕ،بَتكت :دار الغرب االسالمي ،
ٖٜٔٛـ).
ابن فرحوف  ،إبراىيم بن علي بن ٤تمد" .الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب" ٖتقيق
٤تمد األٛتدم أبو النور (طٔ ،القاىرة :دار الًتاث للطبع كالنشر ،بدكف تاريخ).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن عمر "طبقات الشافعيُت"ٖ .تقيق :د أٛتد عمر ىاشم (طٔ ،القاىرة :مكتبة
الثقافة الدينية  ٖٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٖٔ -ـ).
ابن كثَت ،إٝتاعيل بن كثَت" البداية كالنهاية"ٖ .تقيق :د .أٛتد أيب ملحم كآخرين( ،طٔ  ،القاىرة:
دار الريافٔٗٓٛ ،ىػ).
ابن منجويو ،أٛتد بن علي بن ٤تمد بن إبراىيم" .رجاؿ صحيح مسلم".أبو بكر ٖتقيق :عبد اهلل
الليثي( .طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفةٔٗٓٚ ،ق).
ابن نقطة اٟتنبلي٤ ،تمد بن عبد الغٍت بن أيب بكر بن شجاع ".إكماؿ اإلكماؿ " ٖتقيق :د .عبد
القيوـ عبد ريب النيب (طٔ ،مكة ا١تكرمة جامعة أـ القرل ٔٗٔٓ ،ق).
ابن نقطة ٤تمد بن عبد الغٍت بن أيب بكر بن شجاع" .التقييد ١تعرفة ركاة السنن كا١تسانيد"( .طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ).
ابن نقطة٤ ،تمد بن عبد الغٍت ".التقييد ١تعرفة الركاة كالسنن كا١تسانيد"(.طٔ ،ا٢تند٣ :تلس دائرة
ا١تعارؼ العثمانية با٢تندٖٔٗٓ ،ىػ).
اإلربلي ،ا١تبارؾ بن أٛتد اللخمي "تاريخ إربيل"ٖ .تقيق :سامي بن سيد ٜتاس الصقار (طٔالعراؽ:
كزارة الثقافة كاإلعالـ ،دار الرشيد للنشر ٜٔٛٓ ،ـ).
األشبيلي ٤ ،تمد بن خَت "فهرسة ما ركاه أبو بكر عن شيوخو "ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد منصور(.طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلميةٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ/ـ).
األنصارم اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عبد ا١تلك األكسي" .الذيل كالتكملة لكتايب ا١توصوؿ كالصلة".
ٖتقيق :إحساف عباس( .طٔ ،تونس :دار الغرب اإلسالميٕٕٓٔ ،ـ).
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األنصارم ،أٛتد بن عبد اهلل" .خالصة تذىيب هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ"( .ط٘ ،حلب:
دار البشائر ٔٗٔٙىػ).
البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل" .اٞتامع الصحيح"ٖ .تقيق :الشيخ عبد العزيز ابن عبد اهلل بن باز،
(طٕ ،القاىرة :ا١تطبعة السلفية (ٖٓٔٛىػ).
البغدادم ،أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم ا٠تطيب" .اٞتامع ألخالؽ الراكم كآداب
السامع"( .طٔ الرياض :مكتبة ا١تعارؼ ،بدكف تاريخ).
بن عساكر ،علي بن اٟتسن ".تاريخ دمشق" .مكتبة الدار با١تدينةٖ.تقيق :د .بشار عواد( ،طٕ
بَتكت :مؤسسة الرسالةٖٔٗٓ،ىػ).
التجييب ،القاسم بن يوسف بن ٤تمد بن علي ".برنامج التجييب" ( .ط بدكف رقم ،ليبيا :الدار
العربية للكتاب ٜٔٛٔ ،ـ).
الًتمذم ،عيسى ٤تمد بن عيسى" .سنن الًتمذم"ٖ .تقيق :أٛتد ٤تمد شاكر كآخرين( .طٕ،
القاىرة :دار اٟتديث بالقاىرة ٖٜ٘ٔىػ).
تغرم بردم ،يوسف بن تغرم بردم بن عبد اهلل" .النجوـ الزاىرة ُب ملوؾ مصر كالقاىرة"( .طٔ،
القاىرة :كزارة الثقافة مصر).
التلمساين ،أٛتد بن ٤تمد" .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"ٖ .تقيق :إحساف عباس
(طٔ،بَتكت :دار صادر).
اٞتزرم  ،علي بن أيب الكرـ ".اللباب ُب هتذيب األنساب"(طٔ ،بَتكت :دار صادر،بدكف تاريخ).
اٞتزرم ،علي بن ٤تمد".أسد الغابة ُب معرفة الصحابة"(.طٔ ،القاىرة :دار الشعب ،بدكف تاريخ).
اٟتاكم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم ".تاريخ نيسابور"ٖ .تقيق :أٛتد بن ٤تمد بن اٟتسن (طٔ،
طهراف :كتاب خانة ابن سينا ).
اٟتموم  ،ياقوت بن عبد اهلل" .معجم البلداف"(.طٕ ،بَتكت :دار صادر ٜٜٔ٘ ،ـ).
اٟتنفي ،مغلطام بن قليج بن عبد اهلل ".إكماؿ هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ"( .طٔ ،الفاركؽ
اٟتديثة للطباعة ٕٕٗٔ ىػ).
ا٠تطيب ،أيب بكر أٛتد بن علي ".تاريخ بغداد"( .ط بدكف بَتكت :دار الكتب العلمية).
ا٠تليلي ،خليل بن عبد اهلل بن أٛتد ".اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث" (طٔ  ،الرياض :مكتبة
الرشدٜٔٗٓ ،ىػ
الدارقطٍت ،علي بن عمر" .السنن" ٖتقيق :عبد اهلل ىاشم اليماين(.طٔ ،القاىرة :دار احملاسن بدكف
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تاريخ).
الداككدم ٤ ،تمد بن علي بن أٛتد".طبقات ا١تفسرين"( .طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ).
الدىلوم ،ألٛتد بن عبد الرحيم" .حجة اهلل البالغة"( .طٔ ،القاىرة :دار الًتاث ٖ٘٘ٔىػ).
الذىيب ٤ ،تمد بن أٛتد "العرب ُب خرب من غرب"ٖ .تقيق٤ :تمد السعيد بن بسيوين (طٔ ،بَتكت:
الناشر :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد الذىيب ".تاريخ اإلسالـ ككفيات ا١تشاىَت كاألعالـ"ٖ.تقيق :د .عمر
تدمرم( ،ط بدكف ،بَتكت :دار الكتاب العريب ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ا١تعجم ا١تختص باحملدثُت"ٖ .تقيق :د٤ .تمد اٟتبيب ا٢تيلة (طٔ،
الطائف :مكتبة الصديق ٔٗٓٛ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ا١تعُت ُب طبقات احملدثُت"ٖ .تقيق :مهاـ سعيد(.طٔ،األردف :دار الفرقاف،
ٗٓٗٔىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .سَت أعالـ النبالء"ٖ .تقيق :شعيب األرنؤكط (طٗ،بَتكت ،مؤسسة
الرسالةٔٗٓٙ ،ىػ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد" .ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ"ٖ .تقيق:علي البجاكم( .طٔ ،بَتكت:
دار الفكر ،بدكف تاريخ).
الذىيب٤ ،تمد بن أٛتد ".تذكرة اٟتفاظ" كمعو ذيولو أليب احملاسن اٟتسيٍت كحملمد بن فهد ا١تكي.
الزركلي ،خَت الدين بن ٤تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس" األعالـ"(ط٘  ،بَتكت :دار العلم
للماليُتٕٕٓٓ،ـ).
السبيت ،عياض بن موسى اليحصيب" .الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض"ٖ .تقيق :ماىر
زىَت(.طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي  ٕٔٗٓ،ىػ).
السبيت٤ ،تمد بن عمر بن ٤تمد" .السنن األبُت كا١تورد األمعن ُب احملاكمة بُت اإلمامُت ُب السند
ا١تعنعن"ٖ .تقيق :صالح بن سامل ا١تصراٌب( .طٔ ،ا١تدينة :مكتبة الغرباء األثرية ٔٗٔٚىػ).
السبكي  ،عبد الوىاب بن تقي الدين "طبقات الشافعية الكربل"ٖ.تقيق٤ :تمود ٤تمد الطناحي
(طٕ ،القاىرة :ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ٖٔٗٔىػ).
السلمي٤ ،تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد" .سؤاالت السلمي للدارقطٍت"ٖ .تقيق :سعد اٟتميد طٔ،
الرياضٕٔٗٚ ،ق).
السمعاين ،عبد الكرمي بن ٤تمد بن التميمي ا١تركزم ".األنساب" ٖتقيق :عبد الرٛتن بن حيِت
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ا١تعلمي( .طٔ ،حيد أباد ا٢تند٣ :تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ٖٕٔٛ ،ىػ  ٜٕٔٙ -ـ).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر "طبقات اٟتفاظ"( .طٔ،بَتكت :دار الكتب العلمية
ٖٓٗٔىػ).
السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر" .حسن احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة"ٖ .تقيق ٤تمد أبو
الفضل إبراىيم( .طٔ ،القاىرة :دار إحياء الكتب العربية  ٖٔٛٚىػ  ٜٔٙٚ -ـ).
عماف :دار
الشاطيب ،إبراىيم بن موسى" .ا١توافقات"ٖ .تقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف(.طّٔ ،
ابن عفاف ٔٗٔٚىػ).
الشيباين ،أٛتد بن حنبل" .ا١تسند"(.ط٘  ،بَتكت :ا١تكتب اإلسالمئٗٓ٘ ،ىػػ).
الصريفيٍت ،إبراىيم بن خالد حيدر" .ا١تنتخب من كتاب السياؽ لتاريخ نيسابور"(.طٔ ،بَتكت:
دار الفكر للطباعة ٗٔٗٔىػ).
الصفدم ،خليل بن أيبك بن عبد اهلل" .الواُب بالوفيات"ٖ .تقيق :أٛتد األرناؤكط (طٔ ،بَتكت:
دار إحياء الًتاث ٕٓٗٔىػ).
العسقالين ،أٛتد بن حجر" .ا١تعجم ا١تفهرس أك ٕتريد أسانيد الكتب ا١تشهورة"ٖ .تقيق٤ :تمد
ا١تياديٍت( ،طٔ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةٔٗٔٛ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر" .هتذيب التهذيب" "طٔ :بَتكت :دار الفكرٔٗٓٗ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر" .فتح البارم شرح صحيح البخارم" .ترقيم ٤تمد فؤاد عبد
الباقي( .طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفة ٖٜٔٚىػ ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر"".اجملمع ا١تؤسس للمعجم ا١تفهرس"ٖ .تقيق :د .يوسف
ا١ترعشلي(.طٔ ،بَتكت :دار ا١تعرفةٕٔٗٔ ،ىػ).
العسقالين ،أٛتد بن علي بن حجر".لساف ا١تيزاف"(.طٔ ،بَتكت :دار صادرٔٗٓٛ،ىػ).
العسقالين ،علي بن حجر ".تقريب التهذيب "ٖ .تقيق ٤تمد عوامة(.طٖ حلب :دار الرشيد،
(ٔٔٗٔىػ).
العالئي ،خليل بن كيكلدم بن عبد اهلل ".إثارة الفوائد اجملموعة ُب اإلشارة إىل الفرائد ا١تسموعة".
ٖتقيق :مرزكؽ الزىراين( .طٔ،ا١تدينة ا١تنورة :مكتبة العلوـ كاٟتكم  ٕٔٗ٘،ىػ).
العالئي ،خليل بن كيكلدم بن عبد اهلل ".بغية ا١تلتمس ُب سباعيات حديث اإلماـ مالك بن
أنس"ٖ.تقيق ٛتدم عبد السلفي( .طٔ بَتكت :عامل الكتب ٔٗٓ٘ ،ىػ  ٜٔٛ٘ -ـ).
الغساين ،أبو علي اٟتسُت بن ٤تمد" .تقييد ا١تهمل ك٘تييز ا١تشكل" ٖتقيق٤ :تمد أبو الفضل (ط
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بدكف ،ا١تملكة ا١تغربية :كزارة األكقاؼ ٔٗٔٛىػٜٜٔٚ-ـ).
الفاسي ٤ ،تمد بن أٛتد بن علي" .ذيل التقييد ُب ركاة السنن كاألسانيد"ٖ .تقيق :كماؿ يوسف
اٟتوت(.طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ/ـ).
الفاسي ٤تمد بن عبد الرٛتن بن عبد القادر" .ا١تنح البادية ُب األسانيد العالية"٥ .تطوطة با٠تزانة
ا١تلكية بالرباط ،ا١تغرب ٖتت رقم.)ٖٔٔٚٓ :
الفاسي ،عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن سليماف "صلة ا٠تلف ٔتوصوؿ السلف"ٖتقيق٤ :تمد حجي.
(طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٔٗٓٛىػ).
الفالين ،صاحل بن ٤تمد بن نوح ".قطف الثمر ُب رفع أسانيد ا١تنصنفات ُب الفنوف كاألثر"ٖ .تقق:
عامر حسن صربم( .طٔ ،مكة :دار الشركؽ ٜٔٛٗ ،ـ_٘ٓٗٔىػ).
القزكيٍت  ،عبد الكرمي بن ٤تمد بن عبد الكرمي" .التدكين ُب أخبار قزكين" ٖتقيق :عزيز اهلل
العطاردم(.طٔ ،بَتكت :دار الكتب العلميةٔٗٓٛ ،ق).
القزكيٍت٤ ،تمد بن يزيد بن ماجو "السنن"ٖ .تقيق٤ :تمد فؤاد عبدالباقي (طٔ ،القاىرة :دار إحياء
الكتب العربية ،بدكف تاريخ).
القفطيٚ ،تاؿ الدين ".إنباه الركاة على أنباه النحاة"( .طٔ ،بَتكت :دار الفكر العريب ٔٗٓٙ ،ىػ
 ٕٜٔٛـ).الكتاين ٤ ،تمد عبد اٟتي بن عبد الكبَت "فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا١تعاجم كا١تشيخات
كا١تسلسالت"ٖ .تقيق :إحساف عباس( .طٕ بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٕٜٔٛـ).
الكتاين٤ ،تمد بن جعفر" .الرسالة ا١تستطرفة"( .ط٘ ،األردف :دار البشائر اإلسالميةٗٔٗٔىػ).
ا١تازرم٤ ،تمد بن علي بن عمر" .ا١تعلم بفوائد مسلم"( .طٔ ،اٞتزائر :ا١تؤسسة الوطنية للكتاب).
٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية با٢تندٖٔٗٓ ،ىػ).
ا١تزم ،أيب اٟتجاج يوسف بن عبد الرٛتن" .هتذيب الكماؿ ُب أٝتاء الرجاؿ" ٖتقيق بشار عواد
معركؼ(.طٔ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةٔٗٓٓ،ق).
ا١تقدسي٤ ،تمد بن عبد الواحد" .جزء الركاة عن مسلم"ٖ .تقيق :عبد اهلل الكندرم كىادم ا١ترم.
(طٔدار ابن حزـٔٗٔٙ ،ىػ).
النسائي ،أٛتد بن شعيب" .السنن الكربل"ٖ .تقيق :د .عبد الغفار سليماف (طٔ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةٔٗٔٔ،ىػ).
النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين" .ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج"(.طٕ ،بَتكت :دار إحياء
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الًتاث العريب ٕٖٜٔىػ).
النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين" .هتذيب األٝتاء كاللغات" ٖتقيق شركة العلماء ٔتساعدة إدارة الطباعة
ا١تنَتية دار الكتب العلمية( .طٔ ،بَتكت :بدكف تاريخ).
النيسابورم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم "ا١تستدرؾ على الصحيحُت"ٖ.تقيق :مصطفى عبد القادر (طٔ،
بَتكت :دار الكتب العلمية  ٔٗٔٔ ،ىػ).
النيسابورم ،أبو عبد اهلل اٟتاكم" .ا١تدخل إىل الصحيح"ٖ .تقيق :ربيع ىادم عمَت ا١تدخلي
(طٔ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ٔٗٓٗ ،ىػ).
النيسابورم٤ ،تمد بن عبد اهلل بن نعيم" .سؤاالت مسعود بن علي السجزم" ٖتقيق :موفق بن عبد
اهلل بن عبد القادر( .طٔ ،بَتكت :دار الغرب اإلسالمي ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ ،ـ).
النيسابورم ،مسلم بن اٟتجاج" .اٞتامع الصحيح" ٖتقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي (.طٕ بَتكت:
دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف تاريخ).
الوادم آشي٤ ،تمد بن جابر بن ٤تمد بن قاسم القيسي".برنامج الوادم آشي"( .طٔ ،بَتكت:
دار ا١تغرب االسالمي ٔٗٓٓ ،ق).
اليافعي ،عبد اهلل بن سعد" .مرآة اٞتناف كعربة اليقظاف"(.طٕ ،القاىرة :دار الكتاب اإلسالمي
ٕٔٗٔىػ).
اليحصيب ،القاضي عياض بن موسى" .ترتيب ا١تدارؾ كتقريب ا١تسالك"( .طٔ ،ا١تغرب :مطبعة
فضالةٜٖٔٛ ،ـ).
اليحصيب ،القاضي عياض ".إكماؿ ا١تعلم"ٖ .تقيق :د .حسُت شواط( ،طٔ ،ا٠ترب :دار ابن عفاف
ٗٔٗٔىػ).
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فِكى الٌاقع الدعٌ ِّ ًأثري يف إصْال ح الال يف َوٌْ ُوٌةّ محَّدد
دةاٌُْ توأْصَلَدٌْ
Jurisprudence of the Reality of the Da'wah and Its
Impact on Reforming the mind in light of Surah
Muhammad
A Fundamental Study

إعداد:
د .محٌَّد علُ عجَّلن عجَّلن
األتساذذاادلاذد اقسا ااد راتسذتاادسآنية اقلية اادًتقة اّتذعة اادلي ا َػْةل اقذألحاذء ا

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

املستخلص
يفاضوء اتسورةازلم اك راتس اتأصةية ،ا
ى َتااد راتس اقةذفاأثآاَسواادواقعايفاإصبلحاادبذؿا ْ
وداحسةقاى ؼااد راتس اَس اتسي اادبذحثاادلنهجاادوصفي،اواالتسانبذطي،اْتةثاتسي اادبذحثايفا
ادلبحثااألوؿاعنهجاوصفاادللطيحذتاادواردةايفادنوافاادبحث؛ ادبةذفاح ودىذاوعسل ىذ،اٍبا
ادام اادبذحثايفاادلبحثاادثذيناادلنهجااالتسانبذطي؛االتسانبذطااخلط ااإلصبلحة اوادلنهجااإلصبلحيا
عناخبلؿاادسةذـاقإصبلحاقشآي ادس ياوتآقويا
داحسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ا
ّ
ّ
اوددوي ،اوخامت ااد راتس اقاأصة اتسورة ازلم ادسذد ة اَسو اادواقع اكأتسذس ايسوـ اديةوا
تسةذتسي،
ّ
او ّ
اقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع ا
دوي،اواتسانبذطاعنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادو
اإلصبلحااد ّ
ّ
قلبلحاادبذؿ .ا
اخيصاادبحثايفاياذئجواإىلاأفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اقإصبلحاقذؿاادلؤعنُتا
وق
ّ
ياطيباادسةذـاقإصبلحاقشآي اقلذَ ااجملذالتاوديىاٚتةعااألصة ة،اعناإصبلحادس ياوتآقوي،ا
ّ
أصياهذاتسورةازلم ،اكمذاخيصاادبحث اإىلاأفاَسوا
ّا
وتسةذتسي
،اوددوي،اوَقاعنهجةذتاإصبلحة ا ّ
ّ
ا(صبلحاادبذؿ)،اَهوايوضحادي دذةاعنهجةذتا
ااإلصبلحااإلذلياادشذع
اقعاضآوريادنجذحاخط
ادو
ّ
ّ
ّ
خطذبااجملامةذت،اوكةفة ااداةذع اعةهذ،اوإصبلحهذاوتسوًناتسيوكهذاوَقاعنهجااهللاتةذىل .ا
دوي اقفسواادواقع ،اقأفايلوفاقذئمذاديى اادلسل ا
وأوصتااد راتس اقضآورةإت ي ااخلطذبااد ّ
احلقاوَقاشآعااهلل،ا اوديىاقةّن ا اوقلَتةأتفهوعهذاادشذع  .ا
و ّ
َسواادواقع .ا
الكلمات المفتاحية:ااإلصبلح،اادبذؿ،ااد َّداوة،ا
َّ
تسورةازلم ،ا َ
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Abstract
This study aimed to explain the impact of Jurisprudence of the reality of the
Da'wa in reforming of the mind in light of Surah Muhammad as a fundamental
study, in order to achieve the aim of the study, the researcher took the descriptive
and extrapolating approach, the researcher in the first subchapter, took the
approach of describing the terms in the title of the research; to explain their limits
and objectives. Then the researcher relied on the deductive approach in the second
subchapter; to extrapolte the reformation plan and its approach to achieve the
overall devine reform (reformation of the mind), through human, belief,
education, politics and Da'wah reformation. The study concluded by establishing
the principle of Jurisprudence reality in Surah Muhammad as a basis of reforming
the Da'wa, and extrapolating the Sura's approach in explaining the effect of
jurisprudence reality on achieving the overall devine reformation regarding the
mind.
The research concluded in its results that the achievement of the overall
devine reformation by reforming the believer's mind requires a human reformation
in all aspects, at all levels, from belief, educational, political, and Da'wa according
to the reformation methodologies established by Surah Muhammad, the research
also concluded that the jurisprudence of the reality is essential for the success of
the reformation plan (reformation of the mind), it explains to the Islamic
preacher's the methodologies of addressing societies, and how to deal with them,
reform and evaluate their behavior according to the Almighty Allah's method.
The study recommended the necessity of renewing the da'wah speech in
accordance with the jurisprudence of the reality, that it be based on the purpose
and the truth according to Allah's law, and with clear evidence to its general
concept.
Keywords: Reform, the mind, the Da'wa, Surah Muhammad, jurisprudence
reality.
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الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
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املكدمْ
قا ااهللاادآٛتناادآحة ا
وصايَّى ااهلل اوتسايَّ اوقذرؾ اديى اادلبةوث ارٛت اديةذدلُت ازلم اوديى اندو اوصحبو اوعن اتبةه ا
قإحاذفاإىلايوـااد ين،اأعذاقة :
إ ّفاادلاأع ايفاواقةنذاادةوـ،اغل اادنذساق ااعاؤلتاقيوهب اقذذلموـاواألحزافاواألتسسذـ،اوقذتوااالا
يشةآوف اقذدطمأيةن اوادالةن  ،اَبذ ُذل اعشغوؿ ،اوأحواذل اوشؤوهن اوقيوهب اوَلآى اأصذهبذ اادوىنا
ويو،اَأشبواادلنز اادلفسود،اَذيشغ اادلايموفا
وادضةفاوادةأس ،اَذدل ايآجواصبلحاادبذؿاوالاغل
َ
حةنئذ ادن اواقةه اوقضذيذى اادلآكزي اإىل اقضذيذ اىذعشة  ،اشلذ اَاح ارلذال اكبَتا األد اء ااإلتسبلـا
التساغبلؿاحذد اٗت يآاادلايمُتادناواقةه ،اواداآعآاض ّ ى  .ا
دواأج ْينذاادنظآا
إ ّف اادةذملااإلتسبلعياادةوـايةةشاعآحي اصةب اعناادضةفاواداأخآاوادةأس،او َ
وقيّبنذهايفاواقةنذاادةوـاديّنذايسفاديىاأتسبذباذد ،ادوج يذاأفاىنذؾادواع اكثَتةاندتاقنذاإىلاعذا
اديتاأدتاإىلاَاذداقذدنذ،اادغفي ادنا
ضلناَةو،اوشلذاتسذى ايفاظهوراىذهااألزعذتااديتايةةشهذ،او ّ
اوقلَتة،اَػاَػنَ ّلْبػنَذادناعاذرااخلَتي ااديتاعنّهذااهللاديةنذ،اإذاقذؿاتسبحذيو:ا
ا
اد دوةاإىلااهللاديىاقةّن
ﱹﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱸ نؿا
دمآاف:آٔٔ،اوكةفاتلوفااد دوةاإىلااهللاديىاقلَتةاوقةّن اوقةضااد دذةاوادلليحُتاديىاغفي ا
ايفاحق ااد دذةاإىلااهلل،اذد اأ ّف اااليطبلؽاعناادواقعاوَسهوا
اقعاشلذاالايلح
قواقةه !اَذجله اقذدو
ّ
ّ
أصبحاضآورةاألي اخط اإصبلحة ،اودلناينش اإصبلحاقذؿاادلايمُت،اخذص اععاعذايااج ّ اعنا
أح اث اوعشذى اديى ااداذح ااإلتسبلعة  ،اوعذ ايشذى ه اعن اعظذىآ اادضةف ايف اأقنذء ااألع ا
اإلتسبلعة ؛ األتسبذب اداخية اعن ادطذد اَلآي اودمية  ،اوجه  ،اأصةب اهبذ اادلايموف اأيفاه ،ا
وأتسبذباخذرجة اشلذاؼلططواأد اءااإلتسبلـاعناعلذئ اودتسذئس .ا
دوي اقذت اضآورة اشآدة اوواقةة  ،اقذؿا
وإذا اكذف ااحلذؿ اكذد اَإف إت ي ااإلصبلح ااد ّ
تةذىل:ﱹﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ(ٔ)،ا والاتسبة ادبيوغاذد اإالاقذاليطبلؽا
عن اَسو ارشة اديواقع ،اوىو اياطيب اَسهذ ايف ااد ينَ ،اوودةذ ادواقع اادلايمُت ،اوَسهذايف اكةفة اتنزي ا
دوي ،اَذإلصبلحا
اد ين اوإحبلدو ايف اادواقع ،اوعن اىذا اادفسو ايب أ ااداج ي اواداغةَت ايف اادةم ااد ّ
دوي،اأالاوىواَه اادواقعاوودةو،اَهواعفاذحا
واداغةَتايب أاعناادابباادبذرزايفاإخفذؽاادةم ااد ّ
(ٔ)اتسورةاادآد :أٔ .ا
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اداغةَتاواإلصبلح،اوخَتاعذاي دِّ اديىاذد اأفااإلتسبلـاالايُةآضاديىاادنذساكلاذبايُايىاَسط،ا
اوتسةذتسي اواقالذدي...شلذ اياا دي ااالىامذـ اقذدواقع اوااليطبلؽا
ق ايُةآض اأيضذ اكواقع ااجامذدي
ّ
عنو،اإ ْفاأرديذاعةذجل اأتسبذباضةفااألع ااإلتسبلعة اادآئةا ،اَبِ ِو َاوِعْنوُايلوفااإلصبلحاواداغةَت .ا
وعناأج اذد ااتسا دىااألعآايفاىذهااد راتس اقةذف اأثآاَسواادواقعااد دوي اايف اإصبلحا
دوي،اواتسانبذطا
ادبذؿ،اوذد اقاأصة اتسورةازلم ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
اقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع اادلامثّ اقلبلحاادبذؿ،اودلنا
عنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادو
ّ
يثادمذايااوجبااإلصبلحااإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)اعنا
قب اقةذفاذد اكذفاالاق ّ اعنااحل
ّ
اأصيتاتسورةازلم اعنهجا
أيواعااإلصبلحذتاادبشآيّ اادلخايف اديىاكذَ ااألصة ةاواجملذالت،اوق ّ
،اكمذاأصيتاقذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحا
اداةذتسي
اإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
ّ
ّ
دوي اوصوالاإىلاإصبلحذتادس ي اوتآقوي ا
اد ّا
دوي،اوقةذف اأثآاَسواادواقعايفاادةم ااإلصبلحيااد ّ
ااألعآاإىلااإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ) .ا
وتسةذتسةّ اتوص ايفاهنذي
ّ
ااإلذليا
ودذا اَيات اعشغوال ايف اىذه ااد راتس اقافاَت ااداورة ،اق ايف اقةذف اتأصةيهذ ادئلصبلح ّ
الؿاذلذاعنااداورةايفاهذ،اوحىتاياابُتاذد اَس اًباتنذوؿاك اإصبلحاعنازاوياُت :ا
ا
ادبشآي،اقذالتسا
و ّ
ادبشآي .ا
اإلذلياو ّ
األوىل:ااداخطةطااإلصبلحي:اوىيااخلط ااديتااتبةاهذااداورةاوايطيستاعنهذادئلصبلحا ّ
ادبشآي .ا
ادثذية :اادلنهج:اوىواادطآيس اواألتسيوباادذيااتبةاوااداورةايفاتطبةقاخط
ااإلصبلحااإلذلياو ّ
ّ
وخامت ااد راتس اقاوضةح اعبلعح اعنهج ااداورة ايف اقةذف اأثآ اَسو اادواقع اد ى ااد دذة ايفا
ُ
،ادةااحقاادلايموفاقذد ا
قوياوتسةذتسي
دوي،اوصوالأتجامةه اإىلاصبلحادس ياوتآ
اإلصبلحااد ّا
ّ
ّ
اإلصبلحااإلذلياادشذع اقإصبلحاقذذل  .ا
ادةنذي ااإلذلةّ او
ّ
َخبلص ااداورةاورتسذداهذاأفااألع ااإلتسبلعة اإ ْفاأرادتاصبلحاقذذلذ،اواتساِةذدةاعلذياهذاقُتا
األع ،اَبلاق ّ اعنااتساسذع ادسة هتذ،اوصبلحاَلآىذ،اوحاناتآقة اأقنذئهذ،اواعابلؾاحآيّاهذ،اوَسوا
اهذ،اوإصبلحذتااداورةااديتاأصيَاهذ .ا
واقةهذ،اوىذهارتسذد ااداورةااديتاخطّ
ّ
اوتلااباىذهااد راتس اأعلةاهذاعنااالدابذراتااآلتة  :ا
أوال :الفوائد العلمية
أعلة ااجملذؿاوادلوضوعاادذياتبحثاَةو،اوىوارلذؿاادسآنفاادلآًناادذياىواأتسذسااد ين،اؽلس احذج اادنذس،اَهواأشبوا
ويفاعوضوعاصبلحاادبذؿ،اَهواعوضوعاعةذصآادواارتبذطاقذدواقع،او ّ
قذدلنزاادلفسود .ا
تسورة ازلم اعوضوع ااإلصبلح اقلذَ ارلذالتو اقفه اج ي  ،اوعنذىج اإصبلحة ا
تنذودت ا ا- ٜٔٔ -
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اديتاأصياهذااداورة،اوعةذجلاهذاعةذجل اديمة  .ا
ج ي ة؛اشلذاددذاإىلاضآورةااداةآيفاهبذهاادلنذىجا
ّ
ح اادلشلي اادبحثة اادلامثي اقبةذف اأثآ اَِ ْس ِو ِااإلذليا
دوي ايف اٖتسةق ااإلصبلح
ّ
اادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ازلَ َّم ا .ا
ة
ور
اتس
ء
و
ايفاض
ذؿ
اادب
ح
اقلبل
اادلامث
ادشذع
َْ ُ َ ُ
ّ َ ِ َ
اداأكة اد يى اأف اادسآنف اادلآًن اقةيوعو اصذحل اوعليح ادل ازعذف اوعلذف ،اَآغ اتاذرعاادزعن،اوتطوراادةيوـ،اإالاأفاادسآنفايبسىاعواكبذادل ازعذفاوعلذف .ا
ّ
ثانيا :الفوائد التطبيقية
تاه اىذه ااد راتس ايف ارتس ااخلط ااإلصبلحة  ،ا اوقةذف اعبلعح اادلنهج ااإلصبلحي ايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع اواإلصبلحا
تطبةسهذ،اوقةذفاإىلاأياع ىاؽللناأفاي اؤثآاَسواادواقعايفا
ّ
اداا
ادبشآي اقلذَ ارلذالتو،اشلذاغلة اذد اأظلوذجذايامثّيواك َاعناينش ااإلصبلحاويةذجلاادفاذداأَآ ا
ّ
كذيوااأـاددذة،اودذااقُنةتااد راتس اديى اتأصة اىذهااخلططاوادلنذىجااإلصبلحة ،اواالتسا الؿاذلذا
عناخبلؿاتسورةازلم  .ا
آاادسآنف،اكةفاالاوَةهذاحثاصآيحاديىات قّآاكاذبا
ّ
تاةىاىذهااد راتس ادفاحانَذؽادا قّاهلل اتةذىل؛ االتساخآاج اعنهجةّاو ايف ااداغةَت اواإلصبلح ،ا ﭐقذؿ اتةذىل :ﭐ ﭐ ﭐﱹﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅﲆﱸ(ٔ) .ا
دوياادلةذصآ،اعناأج اإح اثاإصبلحذتاقشآيّ اراش ةا
تآشة اجهوداحآك ااإلصبلحااد ّٔتنهجةذتاقآنية ؛اديوصوؿاإىلاصبلحاادبذؿ .ا
وضح اذل اىذه ااد راتس اعنهجةذتا
وأعذ اادلاافة وف اعن اىذه ااد راتس اَه ااد دذة ،احةث ات ّ
خطذبااجملامةذت،اوكةفة ااداةذع اعةهذ،اوإصبلحهذاوتسوًناتسيوكهذاوَقاعنهجااهللاتةذىل؛اداحسةقا
اإلصبلحااإلذلياادشذع اقلبلحاادبذؿ .ا
ّ

(ٔ)اتسورةازلم :إٗ.
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مشكلْ الاحح
تامث اعشلي اادبحثايفااداؤاؿاادآئةسااآلٌب :ا
عذاأثآاَِ ْس ِاو ا ِ
ايفاض ْوِءا
دوي ايفا
ٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اادلامثّ اق َ
لبل ِح اادبَ ِذؿ َ
ادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
ازلَ َّم ٍا؟ ا
ورةِ ُ
ُتس َ
تسلؤالت الاحح
ؽللناعةذجل اعشلي ااد راتس ااحلذدة اعناخبلؿااإلجذق اديىااداؤاؿاادآئةسااآلٌب :ا
عذاأثآاَِ ْس ِو ا ِ
ايفاض ْوِءا
دوي
َ
ايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اادلامثّ
اقلبل ِح اادبَ ِذؿ َ
اادواق ِع ااد ّ
َ
ّ
تسورةازلم ؟ ا
وتافآعاعنوااألتسئي ااآلتة  :ا
ّ
اديتاأصياهذاتسورةازلم ؟ ا
عذاأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقواوّ
ااإلذلي اادشذع ا(صبلحا
اأصياهذ اتسورة ازلم اداحسةق ااإلصبلح
عذ ااخلط ااإلصبلحة ااديت ّّ
دوي؟ ا
ادبذؿ)،ا اوداحسةقااإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
اداةذتسي،اواد ّ
ّ
ادبشآي؟ ا
ااإلصبلحااإلذلياو ّا
عذاعبلعحاادلنهجاادذياأصياواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط
ّ
ّ
دوي،ا اوعذاأثآا
اكةفا ّأصيتاتسورةازلم ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
َسواادواقعايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذل ّياادشذع اادلامثّ اقلبلحاادبذؿ؟ ا
دوي ايفاادةلآااحلذضآاديىاواقعاادلايمُت،ا
عذاع ىاصبلحة اتطبةقاعنذىجااإلصبلحااد ّادلحةحاادذياأصياوا
دويا
ّ
وى اؽللناادابذرىذاعنذىجاديمة اإصبلحة اق يي اديمنهجااإلصبلحيااد ّ
اقإصبلحاددوياقفسواادواقع؟ ا
تسورةازلم ،اوادلامثّ
ّ
أهداف الاحح
عناخبلؿااإلجذق ادناأتسئي اادبحثاؽللناٖتسةقااذل ؼاادآئةساوىو:اعةآَ اأثآاَسواادواقعا
اض ْوء اتسورة ازلم  ،اوٖتسةقا
دوي ايف اٖتسةق ااإلصبلح
ااإلذلي اادشذع اادلامثّ اقلبلح اادبذؿ ايف َ
اد ّ
ّ
األى اؼاادفآدة ااآلتة  :ا
اكذداةآؼ اديى اأمسذئهذا
ا
اداةآيف اقاورة ازلم  ،اقبةذف اعذ اؼل ـ اعوضوع ااد راتس اوى َهذ،وعنذتسباهذادلذاقبيهذ،اوقةذفاأتسذدةباوطآؽااداورةايفاٖت ي اعسل ىذ .ا
تأصة اأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقواعناخبلؿااالتسا الؿاذلذاعناتسورةازلم  .ا- ٜٖٔ -
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اأصياهذا
قةذف ااخلط ااإلصبلحة  ،اوعبلعح اادلنهج ااإلصبلحي ايف اتطبةق اىذه ااخلط  ،ااواديت ّادبشآيا(ادةس ياوادًتقوي،ا
ّا
اإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،اواإلصبلحا
تسورةازلم اداحسةقااإلصبلحا ّ
دوي)؟ ا
اداةذتسي،اواد ّا
و
ّ
دوي،اوعذايةسباذد اعناياذئجاتامثّ ا
قةذفاأثآاَسواادواقعايفإت ي اادةم ااإلصبلحيااد ّايفاصلذحاجهوداادلليحُتاواد دذة؟ ا
الدةاُلت السلبكْ

قة ااالطبلعاوادبحثاملاأقفاديىادراتس اتأصةية اعااسي اتنذودتاَِ ْس او ا ِ
دوي اوأَثَآها
ادواقعااد ّ
َ َ
ِ
ازلَ َّم  ،اَابُتايلاقنذءاديىاذد اح اث اوج يّ اادلوضوعاود ـاطآقوا
ورةِ ُ
َ
يفاإِ ْ
ص َبلحاادبَ
ذؿايفاض ْوء ُ
اتس َ
عناقِب اادبذحثُتاديىاادآغ اعناأعلةّاو .ا
وعنااد راتسذتاادلاةيس أتجذؿااد راتس ايفاعوضوعااإلصبلحاواد دوةاوَسواادواقعاعذاييي :ا
أوال :اَسواادواقعاأصوؿاوضواقط،ادي كاوراأٛت اقودود،ا(ٕٓٓٙـ)،اتنذوؿاَةواادلؤدفاَسوا
ادواقعايفاثبلث اَلوؿ،اتةآضايفاادفل ااألوؿادلفهوـاودنذصآاوأعلة اَسواادواقع،اويفاادفل اادثذينا
دآضاعلذي اادواقعايفاادسآنفاوادان اويفاتسنناادآاش ين،اويفاادفل ااألخَتادآضادضواقطاادةبلق ا
قُتااد دوةااإلتسبلعة اوَسواادواقع،اوعناأقآزاادناذئجااديتاتوصيتاإدةهذااد راتس اأفاَسواادواقػػعاىوا
ادفه اادةمةقادلذات وراديةواحةذةاادنذساوعذايةًتضهذاوعذايواجههذ،اوالايا اذد اإالاقاوََتاادةنذصآا
ػسوااحلآك ااالجامذدة ،ا اوتسرباأغواراادنفساادبشآي ،اوعناادناذئجا
ادثبلث :اإدراؾاادلؤث ػآاتاادبةػئػة ،ا اوَػ ا
أيضذاأفاادسآنفاادلآًنايفاٚتةعاتوجةهذتوارادىاادواقعااإلياذين،اوتةذع اععااإلياذفاايطبلقًذاعنا
واقةو،اوكذد اكذيتاتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ،اوى ياادلحذق اواخليفذءاادآاش ين،ارضوافا
دةساأعآااعبا ًدذ،اوإظلذادواأصوؿاعناادلاذباوادان اواجاهذداادايف،ا
اهللاديةه ،ااوأفاَسواادواقع ا
ً
ووجودهاضآوري،اوأ فاعسذص اادشآية أتثذق اادضوءاادذياػل دادنذاكةفاياةذع اععاادواقع،اوىيا
اقطااألخآى،اكذدسةذس،ااواالتسالبلح،ا
ا
ادضذقطااألوؿاادذيايضبطادبلق ااد دوةاقذدواقع،ااوأعذاادضو
اواالتساحاذف،ااواالتسالحذب،ااوادةآؼ،ايذقة اأواتذقة اديضذقطااألوؿ.ااوأفاادواقعاالاؽللناأفايةاربا
إالايفاضوءاىذاادضواقط،اوالاؼلآجادنهذ،اوإالاكذفاذد اٖتآي ًفذاد ينااهللادزاوج ،اوتب يبلًادلبلعحا
ادشآية  .ا
(ٔ)
ثانيا :اعنهجةذت ايف ااإلصبلح اواداغةَت ادراتس اتأصةية اتطبةسة ا  ،اواتبةت ااد راتس اادلنهجا
(ٔ)ادي كاوراصبلحاتسيطذف،اوعنهذادراتس ايفاتسورةاادلهفايفإٓٓٛـ،اوأخآىايفاتسورةاادفجآايفإٓٔٓـ،ا =
- ٜٔٗ -
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االتسانبذطي،اوعناأقآزاأى اَهذااتساخآاجاخطواتاادةم اإلصبلحااخلي ايفاادنفساواجملامعاقأرقعا
دشآة اخطوة اوعنهجة  ،اوخا ادراتساو اقذداطبةق اديى انيذت اتسورة اادلهف ،احةث ااتسانبط اعنهذا
اد روساادًتقوي اواد دويّ اوادةنذي ااإلذلةّ ،اوعناأقآزاياذئجهذاأفاك اني اعنانيذتاادسآنفاتؤك اديىا
درساأوادروساتآقوي اإلصبلحاادنفساوأخآىاددوي اإلصبلحااجملامع،اوالاق ّ اأفايلامبلاوياةذيسذا
حىتاينذؿاادةنذي اادآقذية ايفاادنلآاواداملُت .ا
ثالثا :ااإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ا(ٔ)،اوىيادراتس اتسوـاديىاتابّعاعاذئ ا
ادبحث ايف اكاب اادافاَت ،اويف اٗتللذت اودراتسذت اسلايف اكةي ااالجامذع اواداةذتس اواالقالذدا
وغَتىذاعناادةيوـ،اوتآّكزتااد راتس اديىاعنهجاادسآنفايفاإصبلحاواقعااجملامعااإلتسبلعياك راتس ا
عوضودة ،اواتبةتااد راتس اادلنهجااداحيةيياوادوصفي،اوعناأقآزاياذئجهذاأفااإلصبلحاتسن اعناتسننا
اهللايفاادلوف،اوك اشيءايفاادوجوداي ّاؿاديةو،اواألدد اواضح ايفااإلياذفاوادوجود،اوأفادئلصبلحا
يف اادسآنف اادلآًناأقةذدا اعسذص ي اخذص اعذ اتةيق اعنهذ اقذدليةذت ااخلمس :ااد ين اوادنفس اوادةس ا
وادنا اوادلذؿ،اىذهااألخَتةااديتاتزي اعناقةماواوت دواإىلاتفةةيوايفاادواقعااإلياذيناقلف ادذع ،ا
وادةآيباواإلتسبلعياخلوصذ .ا
رابعا :اعشآوعاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاٚتةعاتسوراادسآنفادراتس اعوضودة ا(ٕ)،اوعنا
= وعلذاكابادذع .
(ٔ)ادفذيزةاد يل،ا(ٕٕٔٓـ)،اوىيارتسذد اعذجااَتايفاكية اادةيوـااإلتسبلعة ايفاجذعة ااجلزائآ .ا
(ٕ )اقذـاقواقا اادافاَتاوديوـاادسآنفايفاكية اأصوؿااد ينايفااجلذعة ااإلتسبلعة ايفاغزةااتسالمذالادلاطيبذتا
احللوؿاديىادرج اادلذجااَت،اويسعايفاتستاودشآيناجزءا،ايًتاوحاك اجزءاعنإٕٓٓ٘ٓ-اصفح ،اوق ا
يوقشتاأوؿارتسذد اعذجااَتايفاتسورةادبساديبذحث ااقااذـامسورايفإٔٔٓـ ،اٍباتياهذادراتسذتايفاتسورٌبا
ادفذٖت اوادبسآة ايف إٕٔٓـ ،اديبذحث اإتسبلـ ازلم اضهَت ،اويف اتسورة انؿ ادمآاف اديبذحث ادطذ اوادي ايفا
ٕٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ااأليفذؿ اواداوق اديبذحث ادب اادلؤعن اادفسي ايف إٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ايويس اوىودا
ديبذحث اإؽلذفاادفآاايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادآد اوإقآاىة اديبذحث اَ اءااألتسودايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌبا
احلجآ اوادنح اديبذحث اأعة اادغآة ايف إٕٔٓـ ،ااويف اتسورٌب ااإلتسآاء اوادلهف اديبذحث ادبلء اادةجوري ايفا
ٕٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباعآًناوطواديبذحثادب اادابلـاادواويايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجاديبذحثا
قبلبايذتسُتايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادلؤعنوفاوادنوراديبذحثاجهذداشآابايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادفآقذفا
وادشةآاءاديبذحثاىذينااجليبايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورٌباادنم اوادسلصاديبذحث اايالذراادفآاايفإٕٔٓـ،ا
اويفاتسوراادزعآاوغذَآاوَليتاديبذحثازلم اػلِتايفإٕٔٓـ،ااويفاتسورااألحسذؼاوزلم اوادفاحاواحلجآاتا
وؽاديبذحث اٚتةي اتسةة ايفإٕٔٓـ،ااويفاتسوراادذاريذتاوادطوراوادنج اوادسمآاوادآٛتناوادواقة اواحل ي ا =
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أقآزاأى اَهذاإقآازاوقةذفاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتااديتااشاميتاديةهذاتسوراادسآنفاادلآًن،اواديتا
اوتغَت اواقةه اإىل اعذ ايآضي ااهلل اتةذىل ،ا اوق ا
عن اشأهنذ اأف اتنفع اادنذس ايف اإصبلح اشؤوهن ّ ،
اتساخ عت اادلنهج ااالتساسآائي ااالتسانبذطي ،اوقذعت اق راتس ااآليذت ادراتس اتفاَتي اتطبةسة ا
عوضودة  ،أتةٌت اٚتع ااآليذت اواألحذديث ااديت اتاح ّ ث ادن اادلوضوع ،اوتفاَتىذ اتفاَتا اإٚتذدةذ،ا
ادلفاآين ،اؤتلذدر اوعآاجع ادذع اذلذا
واالتساةذي اقذألحذديث اادنبوي  ،اواالتسا الؿ اقأقواؿ اادةيمذء او ّ
تةيق أتوضوع اادبحث ،اوَسذ ادطبةة ااد راتس اادافاَتي اادلوضودة  ،اوكذف اعن اأقآز اياذئج اىذها
اد راتسذتاأفاعنهجةذتااداغةَتاواإلصبلحارتسذد امسذوي اجذءتاإليسذذاادبشآي اعنااجله اوادضبلؿ،ا
وعناياذئجهذاكذد اأفاعنهجةذتااداغةَتاواإلصبلحاتة دتايفاتسوراادسآنفاادلآًن،اداشم اٚتةعا
يواحي ااحلةذة ،اَالوف اعنهجذ اشذعبل اعالذعبل ايف اإح اث ااداوازف اادسةمي اواألخبلقي اواد دويا
وادًتقوي  ،اياَت اديةو اادنذس اَاحسق اذل ااداةذة ااد يةوي اواألخآوي  ،اودن اتاغَت احذؿ اأعانذ اادةآقة ا
واإلتسبلعة اادةوـاإىلااألَض اإالاإذاااتبةتاادلنهجاادآقذينااإلصبلحياادسوًن .ا
واد راتسذ ت ايف اذد اكثَتة ،ايظآا األعلة اعوضوع ااإلصبلح اواد دوة اوَسو اادواقع ايف ااحلةذة،ا
،اوتغَته اجةيوااهللااقابلءادةبذده،اشلذ اغلة اعنادمية ااإلصبلحاضآورةاشآدة اواقةة ا
َذدو
اقعاعاغَت ّ
ّ
اقع،اوعذايهمنذايفااتساةآاضااد راتسذتااداذقس اىواإقآازاادفآوقذتاوأوجوا
عاج دة،إت ّ داوتغَتاادو
ّ
االتفذؽاواالخابلؼاقُتاىذهااد راتسذتاوغَتىذاشلذاذُكآايفاثنذيذااد راتس اوقُتااد راتس ااحلذدة ،أتةٌتا
إقآازااإلضذَذتاادةيمة ااجل ي ةااديتاتساضةفهذااد راتس ااحلذدة اعسذري اقذد راتسذتااداذقس ،اَأقوؿا
وقذهللااداوَةق :ا
تةآضتااد راتسذتااداذقس اإلقآازاعنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتااديتااشاميتاديةهذاتسوراادسآنفا
ادلآًن،اوىياإعذادراتسذتاتأصةية اتطبةسة اك راتس ااد كاوراصبلحاتسيطذف احةثااقالآاَةهذاديىا
اتسانبذط ااد روساادًتقوي اواد دويّ اوادةنذي ااإلذلةّ اعناقةضااداور،اودةساعناقةنهذاتسورةازلم ،اوإعذا
دراتسذتاتفاَتي اتطبةسة اعوضودة ا،اكذدلشآوعاادذياقذـاقواقا اادافاَتاوديوـاادسآنفايفااجلذعة ا
= ديبذحث ادذئ ةاأقواحيبة ايفإٕٔٓـ،اويفاتسورةاادناذءاديبذحث احآي ادزاـايفأٖٕٓـ،ااويفاتسورةااأليةذـا
ديبذحث اجةهذفاأقواصبح ايفأٖٕٓـ،ااويفاتسورةااألدآاؼاديبذحث اياذءاأقوااجل يذفايفأٖٕٓـ،ااويفاجزءا
تبذرؾاديبذحثازلم ااداحذرايفأٖٕٓـ،ااويفاتسوراادشورىاوادزخآؼاواد خذفاواجلذثة اديبذحث اهنىاأقوا
ادةبلايفأٖٕٓـ ،اويفاتسورايساوادلذَذتاوصاديبذحثاإيذداأقواتسة ةايفأٖٕٓـ ،ااويفاتسور ااألحزابا
وتسبأاوَذطآاديبذحثاعلةباأقواحيبة ايفإٗٔٓـ،ااويفاتسورةاادلذئ ةاديبذحث اصربةايلَتايفإ٘ٔٓـ،ااويفا
جزءاق امسعاديبذحث اصلبلءاخيفايفإ٘ٔٓـ،ا،ااويفاجزءاد اديبذحثايضذؿاشننايفإ٘ٔٓـ.
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اإلتسبلعة ايفاغزة،اوكآتسذد ااإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ،ادفذيزةاد يل،اَهيإتمعاك ا
ادلفاآين،اوتفاَتا
عذاياةيقأتوضوعااإلصبلحاوعنهجةذتو،اعنااآليذتاواألحذديث،اوأقواؿاادةيمذءاو ّ
اآليذت اتفاَتا اإٚتذدةذ ،اقذإلضذَ اإىل ااالتسا الؿ أتلذدر اوعآاجع ادذع اذلذ اتةيق أتوضوع اادبحث،ا
دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ،ادة يذفادآدور ،اوىواْتثايفااد دوة،اأرادا
وكلاذباعنهجااد
ْ
عنواعؤدفو اأفايلوفاكاذقذاتآقويذادي دذةاوغَتى ،اوكلاذباَسواادواقعادي كاوراأٛت اقودود،اتنذوؿاَةوا
احل يثادناعفهوـاوأتسذساودنذصآاوعسوعذتاوأعلة اَسواادواقع،ا اوعلذياو ايفاادسآنفاوادان اويفاتسننا
ادآاش ين،اوغَتاذد اشلذاياةيقأتوضوعاَسواادواقع،اك اذد اق راتس اعوضودة  .ا
دذاايابُتاد ـاوجودادراتس اتأصةية اعااسي اتنذودتاَِ ْسو ِ
ص َبلحاادبَذؿا
دوياوأَثَآهايفاإِ ْ
اادواقعااد ّ
َ َ
ازلَ َّم  .ا
يفاض ْوِء ُا
ورةِ ُ
َ
اتس َ
وعذاي ّ دةواذلذهااد راتس اعناَآوقذتادناغَتىذاوعذاتضةفواديمةذاىو :ا
إصبلحاإذلي اشذع ،اتل ّف اادلوىلاتسبحذيواقو،اَهواادثمآةا
احل يثادناإصبلحاادبذؿ،اوىواّ
ِ
اَليتايفاذكآا
اديتايآجوىذاويبحثادنهذاك اادنذس،او
ملاتلاف ااداورةاقبةذفاادثمآةاوادناةج ،اق ّ
ادلنهج ةذتااإلصبلحة اادلوجب اذلذهاادثمآةاادةظةم ،اَفاذداادبذؿاعآضاعناشآاقُتاادنذس،اَجذءتا
صاادلآض،اوتلفاادةبلج،اوىذااعذاايفآدتاقبةذيوااد راتس ااحلذدة ،اَذدثمآةاعنااهللا
اداورةاتشخ
َ
ّ
اءازل ّس ٌقا
تةذىلا(صبلحاادبذؿ)،اودبلجااد اءا(َاذداادبذؿ)اذكآتوااداورة،اوىواعنااهللاتةذىل،اَفةهذاد ُ
دلناأخ ّ أتذايااوجباصبلحاادبذؿ،اوَةهذادبلجازلسقايذجعادلنادم أتذايااوجباصبلحاادبذؿ،ا
َوِوجه ُاٖتسقاذد ،اأفااد اءاوادةبلجارقذينّ،اَذخلط ااإلصبلحة ،اوادلنهجااإلصبلحياعنااهللاتةذىل،ا
َهي اخط اعضموي اادناذئج ،انعن ااإلجآاءات اوادلنهجةذت ،اوىذا اعذ ايبحث ادنو اادنذس اواد دذة،ا
خذص اقة اَش اادلنهجةذتااإلصبلحة اادبشآيّ ايفاإصبلحاقذؿاادنذس.ا ا
اادسوؿاادفل َ ايفادبلجااد اءا(َاذداادبذؿ)ا
َجذءتاىذهااد راتس اعااخيل اعناتسورةازلم
َ
عناخبلؿادراتس اتأصةية ايفاضوءاتسورةازلم ،ادُنِةَتاقاأصة اخط اإصبلحة اداحسةقااإلصبلحا
،اوددويّ ،اوَقاإجآاءاتا
ا
ا
اإلذلي اادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،اوذد اقإصبلحذتادس ي اوتآقوي ا
وتسةذتسةّ
ّ
ادئلصبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو.
ادلؤدي
وعنهجةذتاتنفةذي اداطبةقاخط ا
اإلصبلحااإلذليا ّ
ّ
ّ
دوي،اوذد اعناخبلؿا
 ّأصيتااد راتس ادسذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
دوي،احىتايُؤٌباأكيواوٙتذره،ا
تسورةازلم ايفاهذ،ا ا
عبةّن اأثآاَسواادواقعايفإت ي اادةم ااإلصبلحيااد ّ
دلناذد اكذفاك راتس ا
وىذااعذاالايوج ايفادراتس اأخآى،اَذد راتسذتاتنذودتاَسواادواقعاوتأصةيواو ّ
عوضودة ،اعناخبلؿاادسآنفاوادان اوَسواادايف .ا
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أ ّك تااد راتس ادميةذ اأفاادسآنفاادلآًناقةيوعو اوعنهجةذتاإصبلحو اصذحلاوعليحادل ازعذفاوعلذف،اوعواكبادل ادلآ .ا
وىذاااكيوا–ديىاح ّ ادي اادبذحث-شلذاملايػُاَنذوؿاق راتس اديمة اعااسي ازل ّلم  .ا
منوج الاحح

طبةة اادبحثاوأى اَواتاطيبااتساخ اـاادلنهجُتا(ٔ)ااآلتةُت :ا
ادلنهج اادوصفي :اىو اأتسيوب ادوصف اادلوضوع اادلآاد ادراتساو ادن اطآيق اعنهجة اديمة اصحةح  ،ادياوص اإىل اياذئج ادمية اَُ ِّاآت اقطآيس اعوضودة اتناج اعع اادلةطةذت اادلحةح ا
ديظذىآة ،اوعن اخلذئلو :اادواقةة ؛ احةث اإيّو اي رس اادظذىآة اكمذ اىي اعوجودة ايف اادواقع ،اويها ا
ّتمعااحلسذئقاوادبةذيذتادناىذهاادظذىآة،اوتفاَتىذااووصفهذاوصفذادقةسذ،ا اويةارباعناأياباادلنذىجا
اتساخ اعذًايفاوصفاادظواىآااالجامذدة اواإلياذية  .ا
ادذياتضمن :ا
وق اًباادامذداادلنهجاادوصفيايفاىذهااد راتس ايفاادلبحثااألوؿ،او
ّ
 تةآيفذ اقذدللطيحذت اادواردة ايف ادنواف اادبحث ،ادبةذف اح ودىذ اوعسل ىذ ،اإذ اىي ااديتا
تساسوـاديةهذااد راتس ،اويُةام اديةهذايفاقنذءاادالوراادسآنيناحملذورااد راتس اعناخبلؿاتسورةازلم .ا
عس عذتادناتسورةازلم اكأمسذئهذاوعنذتسباهذادلذاقبيهذاوعسل ىذ،أتذاؼل ـاعوضوعاادبحث.
ادلنهجااالتسانبذطي:اىوااتسا الؿاعناادةذـاإىلااخلذصاأواعناادل اإىلااجلزء،اويب أاعناادنظآيذتاأواادلايمذت،اوياانبطاعنواعذايل ؽاديىاادل ،اوعذاينطبقاديىااجلزءاادلبحوث،اويل ؽاديىااجلزء .ا
ادذياتضمنااتسانبذطااخلط ااإلصبلحة داحسةقا
وق اًباادامذدهايفاىذهااد راتس ايفاادلبحثاادثذين،او
ّ
دوي،اواتسانبذطا
اداةذتسي،اواد ّا
اإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ااوٖتسةقااإلصبلحاادةس ياوادًتقوياو
ّ
ّ
كمذاتضمناتأصة اتسورةازلم ادسذد ةاَسوا
،
ا
ادبشآي
و
ا
ااإلصبلحااإلذلي
بةقاخط
يفاتط
ا
ةازلم
عنهجةذتاتسور
ّ
ّ
ّ
دوي ،ااواتسانبذط اعنهج ااداورة ايف اقةذف اأثآ اَسو اادواقع ايف اٖتسةقا
ادواقع اكأتسذس ايسوـ اديةو ااإلصبلح ااد ّ
اإلصبلحااإلذلياادشذع اادلامث اقلبلحاادبذؿ،اوك اذد ايا ّايفاضوءاقواد اادبحثاادةيمي .ا
ّ
خطْ الاحح
وٖتسةسذادغذي اادبحث اوأى اَو،اوزلذود ادئلجذق ادناإشلذدةذتوااداذقس ،اَس اارتأيتاتساة ا
(ٔ)اًبااالدامذدايفاتةآيفاادلنهجاادوصفياواالتسانبذطياديى:امسةح ايذصآاخيةف،ا"عذاىياأيواعاعنذىجاادبحثا
ادةيمي".ا"اتسًتجةتاقاذريخأٖٜٔٔٗ/ٜ/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/2Yo3Qeا
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ادبحثاإىلاعس ع ،اوعبحثُت،اوخذ٘ت ،اكمذاييي:ا ا
ادلس ع  :اوتضمنت ادآض اعوضوع اادبحث ،اوإشلذدةاو ،اوتاذؤالتو ،اوأى اَو ،اوأعلةاو،ا
وىْةليو .ا
واد راتسذتااداذقس ،ا اوعنهجةاو،ا َ
ادلبحثااألوؿ:ااداةآيفأتلطيحذتاادبحث،اوعس ّ عذتادناتسورةازلم ،ا ا
وق اجذءايفاعطيبُت :ا
ادلطيبااألوؿ:ااداةآيفاقذدللطيحذتاوادلفذىة اادواردةايفادنوافاادبحث .ا
أوال:اَسواادواقع ا
ثذيةذ:ااإلصبلح ا
ثذدثذ:اادبذؿ ا
راقةذ:ااداةآيفااإلجآائياديبحث ا
ادلطيباادثذين:اعس ّ عذتادناتسورةازلم ا
٘تهة اقُتاي يااداورة ا
أوال:اأمسذءااداورة ا
ثذيةذ:اعنذتسب ااداورةادلذاقبيهذ ا
ثذدثذ:اعسل ااداورةاا ا
ادلبحثاادثذين:اتسورةازلم ادراتس اتأصةية ا ا
٘تهة :اأيواعااإلصبلحاعناجه اادسذئ اقو ا
أوال:ااإلصبلحااإلذلي ا
ّا
ثذيةذ:ااإلصبلحاادبشآيااا ا
ّ
ادلطيبااألوؿ:ااإلصبلحاادةس ي ا
ادلطيباادثذين:ااإلصبلحاادًتقوي ا
ادلطيباادثذدث:ااإلصبلحااداةذتسي ا
ّا
دوي ا
ادلطيباادآاقع:ااإلصبلحااد ّا
أوال:اتأصة اتسورةازلم ادفسواادواقع ا
ثذيةذ:اعبلعحاعنهجااداورةايفاقةذفاأثآاَسواادواقعايفاإصبلحاادبذؿا ا
ٔ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقأتوضوعااد دوة ا
ٕ-أثآاَسواادواقعااد داويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقاقذد ادة ا
- ٜٜٔ -

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

ٖ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقاقذدل دو ا
ٗ-أثآاَسواادواقعااد دويايفاإصبلحاادبذؿاوادلاةيقأتنهجةّ ااد دوة ا
اخلذ٘ت :اوتشام اديىاأى اادناذئجاواداوصةذت .ا
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املاحح األً  :التعرٍف مبصطلحلت ًمفلهَم الاححً ،مكدملت عن ٌُةّ محَّد
املطلب األً  :التعرٍف بلملصطلحلت ًاملفلهَم الٌاةدّ يف عنٌان الاحح
أوال :مفهوم فقو الواقع:
أي اادلآكبااإلضذيفا(َسوا
حىتايااٌت اادوقوؼاديىاعفهوـاَسواادواقع،االاق ّ اعناتةآيفاجز ْا
ّ
اصطبلحذ .ا
ادواقع)ادغ او
ً
تةآيفاادفسوادغ اواصطبلحذ .ااؾ اادشَّيءاوادةِْي ِ اقو،اوك ُّ ِ
دغ  :اادفذءاوادسذؼاواذلذء اأص اواح اصحةح،اي ُّؿ اديىاإدر ِ
اد ْي ٍ ا
ٌ
ِ
قشيءاَهواَِ ْسو ،اوَِسوَ اقلاآاادسذؼ:ا َه َ ،اوَػ َس َو اقفاحهذ:اتسبقاغَتهاإىلاادفه ،اأعذا َػ ُس َو اقضمهذ:ا
ِ
ِ
اوشآَوا
ةذدتِو ا
اوتسذد ااد ُف َسهذءَ ،اوصذر اادفسو ادو اتسجة ،
وغيب اديى اد ْي ااد ين ادا َ
أي اصذر اَسةهذَ ،
َ
،اَهواأخصاعناادةي (ٕ) .ا
ضيِواديىاتسذئآاأَيواعاادةي (ٔ)،ااوىوااداّوص اإىلادي اغذئباقةي اشذى
وَ ْ
ّ
اصطبلحذ:اىواادةي اقذألحلذـاادشآدة اادةمية اادللااباعناأدداهذاادافلةية (ٖ) .ا
ً
تةآيفاادواقعادغ اواصطبلحذ .اٍ
اديىاعةذفاثبلث  :ا
دغ :اادواقعااتس اَذد اعنا(وقع)اوىواأص ٌاواح ايآجعاإدةواَآودُو،ا اوي ُّؿ
اداسوط،ااوادثبوت،ااوادوجوب(ٗ) .ا
اصطبلحذ :اىواعذاديةواادشيءاقنفاوايفاظآَواععاقطعاادنظآادناإدراؾاادل ركُت،اوتةبَتا
ً
(٘)
ادلةربين،اوادوصوؿاإدةوايلوفاقذدةةذف،اأواقذدربىذف  .ا
(ٔ)اينظآ:اٚتذؿااد ينادب اادآحة ااإلتسنوي ،ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ".ا(طٔ،اقَتوت :اداراادلابا
اقناعلآـااقناعنظور،ا"داذفاادةآب".اعذدة:اَسو،ا(طٖ،ا
ا
ادةيمة  ،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،أٔٛ:؛ااوزلم
قَتوت :اداراصذدر،اٗٔٗٔىػ)،أٖٕٕ٘:؛ااوأٛت اقنازكآيذاقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ " .اٖتسةقادب ا
ادابلـاىذروف،اعذدة:اَسو،ا(د.اط،اقَتوت:اداراادفلآ،أٖٜٜىػٜٜٔٚ-ـ)،اٗ .ٕٗٗ:ا
(ٕ)اينظآ:احاُتاقنازلم اادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف".اٖتسةقاصفوافااد اودي،اعذدة:اَسو،ا
(طٔ،ادعشق،اقَتوت:اداراادسي ،ااد اراادشذعة ٕٔٗٔ،ىػ).ٕٙٗ:
(ٖ)ااإلتسنوي،ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ"،أ .ٔٚ:ا
(ٗ)اينظآ:ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اوقع،ا:ٙأٖٖٖٔٗ-؛ااوادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفا
غآيباادسآنف"،اعذدة:اوقع:آٛٛ؛ااواقناعنظور،ا"داذفاادةآب"،اعذدة:اوقع،ا .ٕٗٓ:ٛا
(٘) اص يقاقناحاناادسنوجي ،ا"أّت اادةيوـاادوشياادلآقوـايفاقةذفاأحواؿاادةيوـ".اٖتسةقادب ااجلبذرازكذر،ا(د.ا
ط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٚٛـ)،أ:أٖٗ .ا
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ويةآَوا(ادشذى اادبوشةخي):ا"ادواقعاىواعذاديةوااألعآااآلف،اوواقعااألع اىوااحلذد ااديتاديةهذا
ّ
األع ااآلف ،اَة خ اَةو اك ااجلزئةذت اوادليةذت ااديت اتالوف اعنهذ ااألع ااآلف احاب احذداهذا
ادآاىن "(ٔ) .ا
عفهوـاَسواادواقعا اية ّااعفهوـاَسواادواقعاعناادلفذىة ااحل يث اديىااداذح ااد دويّ ،ادلنوادةساقةي اج ي ،اق ا
دواأص ايفاادسآنفاوادان -كمذاتسةأٌباتأصةيوايفاتسورةازلم -وق اأشذرااقناادسة ارٛتوااهللاإدةواغَتا
ِ
يمذاديىايوع اعةُتاعناادفسو،اوعناذد اقودو :ا"َهذاىنذايودذفاعناادفسواالق ّاا
أي
واملايلآحاق َة ِّها َد ً
ّ
ديحذك اعنهمذ:اَسوايفاأحلذـااحلوادثاادلية ،اوَسوايفايفساادواقع،اوأحواؿاادنذساؽلةزاقواقُتا
ادلذدؽاوا دلذذب،اواحملقاوادلبط ،اٍبايطذققاقُتاىذااوىذا،اَةةطىاادواقعاحلمواعناادواجب،اوالا
غلة اادواجباسلذد ًفذاديواقع"(ٕ)،اوقذؿ :ا"والاياملناادلفيتاوالااحلذك اعناادفاوىاواحلل اقذحلقاإالا
قنودُتاعناادفه ،اأح علذ:اَه اادواقعاوادفسواَةو،اواتسانبذطادي احسةس اعذاوقعاقذدسآائناواألعذراتا
وادةبلعذتاحىتاػلةطاقواديمذ،اوادنوعاادثذين:اَه اادواجبايفاادواقع،اوىواَه احل ااهللاادذيا
حل اقوايفاكاذقو،اأواديىاداذفارتسودوايفاىذااادواقع،اٍبايطبقاأح علذاديىااآلخآ"(ٖ) .ا
وق ادآؼاادةيمذءاادلةذصآوفاَسواادواقعاقاةآيفذتاعاة دة،اوعناذد  :ا
يسوؿادمآاحان :ا" َذدنزوؿاإىلاادلة افاوإقلذراادواقعاادذياديةواادنذس،اوعةآَ اعشلبلهت ا
وعةذيذهت اواتساطذدذهت اوعذايةآضاذل ،اوعذاىياادنلوصااديتاتانػزؿاديةه ايفاواقةه ،ايفاعآحي ا
عةةن ،اوعذايؤج اعناادالذدةفاداوََتااالتساطذد ،اإظلذاىواَسواادواقع،اوَه اادواقع،اإىلاجذيباَسوا
ادنص...اَفسواادواقعاىوااحلل اادشآدياادذيايبلئ اادلليفايفاحذداوااديتاىواديةهذ،اأياالاق اعنا
َسواادنصاوَسوازل اادنصاوعوطناتنزييو،اأياَه اادواقعاادذيايآادادينصاأفايسوعواوينزؿاديةو"(ٗ) .ا
(ٔ) اادشذى اقنازلم اادبوشةخي ،ا"َسواواقعااألع :ادراتس ايفاادلفهوـاوادشآوطاوادةوائق".ا(د.اط ،اادآقذط:ادارا
ادابلـ،إٔٔٓـ):إٗ .ا
(ٕ) ازلم اقناأيباقلآاقناأيوباقناقة ااجلوزي  ،ا"ادطآؽااحللمة ايفااداةذتس اادشآدة ".اٖتسةقايذيفااحلم ،ا
(طٔ،اعل اادللآع :ادارادذملاادفوائ ،إٔٗٛىػ)،أ:ا .ٚا
(ٖ) ازلم اقناأيباقلآاقناأي اوباقناقة ااجلوزي ،ا"إدبلـاادلوقةُتادنارباادةذدلُت" .اٖتسةقاعشهورانؿاتسيمذف،ا
وشذرؾايفااداخآيج:اأٛت ادب ااهللاأٛت ،ا(طٔ،ااداةودي :ادارااقنااجلوزي،اٖٕٗٔىػ)،إ:ا٘ .ٔٙا
(ٗ) ادمآ ادبة احان  ،ا"تأعبلت ايف اادواقع ااإلتسبلعي" .ا(د .اط ،اد .اـ :اادللاب ااإلتسبلعي اديطبذد اوادنشآ،ا
ٜٜٓٔـ):إٔ.
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ويذكآاأٛت اقودود:اأفاتنزي اادنلوصاإظلذاىواٙتآةاَسواادواقعاوتفذد اادنصاععاادواقع،اأوا
ىواَسواادانػزي ا(ٔ)،اويآىاأ ّف اَسواادواقعاىوا"ادفه اادةمةقادلذات وراديةواحةذةاادنذساوعذايةًتضهذا
وعذايوجههذ"(ٕ) .ا
وؽللناٖت ي اعلطيحاَسواادواقعاٖت ي يذادقةسذاقأفايسوؿ:اىواادفه اادةمةقااد قةقادؤلوضذعا
اديتاديةهذااألع اقل اعلويذهتذ،ايفااألحواؿاادلةذصآةاوادظآوؼاادلةةش اواجملذؿااحملةطاقافذدبلتو،اٍبا
َه اادواجبايفاعث اىذهااألوضذعاواألحواؿاادلةذصآة،اقانػزي ااحلل اادذيايابلءـاعةهذا(ٖ) .ا
وادواقةة اقذدناب ادي اديايسل اهبذ:اأفايةةشاادلليحاواقةو،اَبلايس ـايظآيذتايفااإلصبلحا
وىواقةة ادمذايةةشوااآلخآوف،اَةلوفادميواكذدطبةباادذيايس ـادواءاديمآيضادوظلذاتشخةص(ٗ) .ا
ثانيا :مصطلح اإلصالح
تةآيفااإلصبلحادغ اواصطبلحذ:ا اِ
اديىاخبلؼااد َفاذد"(٘)،ا
دغ :اقذؿااقناَذرس:ا"(صيح)اادلذداوادبلـاواحلذءاأص ٌاواح ٌ اي ُّؿ
ادلبلَح:ايسةضاادفاذد،اواإلصبلح:ايسةضااإلَاذد(،)ٙاوأصيحاادشيءاقة اَاذدهاأقذعو،اوأصيحا
و َّ
(ٔ)اَسواادانػزي :اتنزي اادةي اديىاادوقذئعااجلزئة اأواادلاذئ اادلااج ّ ةاواحلذدث ،اواشاهآايفاادزعناادلذضياقذدنوازؿ،ا
واشاهآايفاادةلآااحلذضآاقذتس اادنظآيذتاوادظواىآ،اينظآ:اخية ازلةيااد يناادلةس،ا"دراتسذتاوأْتذثاادلفيتا
ادشةخ اخية اادلةس" .اٖتسةق اعآكز اادبحث اادةيمي ايف اأزىآ اادبسذع ،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اادلاب اادةيمة ،ا
ٖٔٗٚىػٕٓٔٙ-ـ) ،إ :أٔٛ؛ اويسوؿ ادب ااجملة اادنجذر :ا" اادانػزي  :اصَتورة ااحل ّسةس ااد ينة  ،ااديت اوقعا
٘تثّيهذايفاعآحي اادفه ،اإىلاظلطادميي،إتآياديةواحةذةااإلياذفايفاادواقع،ادسة ًة اعوجه اجلمةعاعنذشطا
اإلياذف،ايف ا وح ةاوتنذتسق،اوتسيوكذاَآديذاواجامذدةذ،اينبثقاعناتي اادةسة ة،اَذدةبلق ايفاادانػزي اج دة ،ا
قُت اادةس اوادلل ر اادنلي ،اوقُت اواقع ااحلةذة ،ادب ااجملة اادنجذر،ا"يف اَسو اادا ين اَهمذ اوتنػزيبل" .اتسياي اا
كاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث،أ:اٖ.ٜٗ-ٜ
(ٕ)اينظآ:اأٛت اقودود،ا"َسواادواقعاأصوؿاوضواقط".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراادابلـ،إٓٓٙـ):اٖٗ.ا"اتسًتجةتا
قاذريخأٖٕٖٜٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/eUfhYYا
(ٖ)ااتساف تايفاصةذغ اجزءاعناتةآيفاَسواادواقعاعناعسذؿاديىااإليًتيتادي كاور اادشذى اادبوشةخي اقةنواف:ا
"َػسػو اواقػػع ااألعػ  :ادراتس ايف اادلفهوـ اوادشآوط اوادةوائق" .ا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٜٗ/ٜ/ٛىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/9AxTZ6

(ٗ) اَذيزة اد يل ،ا"اإلصبلح ايف اادسآنف اادلآًن ادراتس اعوضودة " .ارتسذد اعذجااَت ،ا(جذعة ااجلزائآ :ااجلزائآ،ا
ٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ):اٗ.ٜ
(٘)ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اصيح،اٖ:آٖٖ.
()ٙازلم اقناأٛت ااألزىآي،ا"هتذيبااديغ ".اٖتسةقازلم اعآدب،اعذدة:اصيح،ا(طٔ،اقَتوت:اداراإحةذءاادًتاثا =
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وأصيحااد اق اأحاناإدةهذاَليحت(ٔ) .ا
وقذدنظآاإىلاعذاتسبقاَإفااإلصبلحايةٍتادغ :اإزاد اادفاذد .ا
اصطبلحذ:ادآؼاادةيمذءااإلصبلحاقاةآيفذتاعاة دةاعنهذ :ا
ّ
ا(ٕ)
اتساسذع ااحلذؿاديىاعذاي دواإدةواادةس  .ا(ٖ)
اتساسذع ااحلذؿاديىاعذاي دواإدةواادةس اوادشآعا  .اإرجذعاادشيءاإىلاحذد اادا ادو،اقإزاءاعذاطآأاديةواعناَاذدا(ٗ) .اوقة ااإلصبلحايسةضااإلَاذد،اوىوادس اقآَعاادنزاعاوقسطعااخللوع ،اوياوص اقواإىلااداوَةقاوادللذحل اقُتاادلخايفُت،احةثاقذؿاتةذىل:ﭐﱡﭐﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠا(٘) ا
( )ٙا
كواعضآةاقاببااإلَاذدا .
وقة اىواعذاينبغياَةيواشلذاَةيواعنفة اوتآّ
وؽللناٖت ي اعلطيحا"اإلصبلح"اٖت ي يذادقةسذاقأفايسوؿ:اإيوايآجعاإىلاعةٌتاواح ،اوىوا
اتساسذع اادنفس اوادا اذلذ اقة اَاذدىذ ،اوذد ايلوف اقذتبذع اعذ اي دو اإدةو اادشآع اوادةس  ،اوتسيوؾا
طآيقااذل ى .ا
ناوتسعادائآةاعةٌتااإلصبلحاَجةيوايشم اقذإلضذَ اإىلا
يناع ّ
وعناادةيمذءاوادلفاآيناادلةذصآ َ
اٖتاُت اأو اإغلذد اصذحل ،اعاا دُت اقسودو اتةذىل :ﭐ ﭐﭐﱹ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
إزاد اادفاذد،
َ
= ادًتاثاادةآيب،إٔٓٓـ)،اٗ:إٗٔ .ا
(ٔ) اديياقناإمسذدة اقن اتسة ه ،ا"احملل اواحملةطااألدظ ".اٖتسةق ادب ااحلمة اىن اوي،اعذدة:اصيح،ا(د.اط،ا
قَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٓٓٓـ)،اٖ:إ٘ٔ .ا
(ٕ)اأيوباقناعوتسىاأقواادبسذء،ا"ادليةذتاعةج ايفاادللطيحذتاوادفآوؽااديغوي ".اٖتسةقاد يذفادرويشاوزلم ا
ادللآي،ا(د.اط،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ)،أ:أ.٘ٙ
(ٖ)ازلم اقنادييااداهذيوي ،ا"عوتسود اكشذؼااصطبلحذتاادفنوفاوادةيوـ".اتس ًن ارَةقاادةج ،اٖتسةقادييا
دحآوج،ا(طٔ،اقَتوت:اعلاب ادبنذفايذشآوف،أٜٜٙـ)،إ:اٖ .ٜٔٓا
ا(ٗ)ادب ااحلمة ازلم اقناقذديساادلنهذجي ،ا"تفاَتااقناقذديسايفارلذدسااداذكَتاعناكبلـااحللة ااخلبَت".ا
ديقاديةواوخآجانيذتواوأحذديثواأٛت امشسااد ين،ا(طٔ،اقَتوت-دبنذف:اداراادلاباادةيمة ،أٗٔٙىػ-
ٜٜ٘ٔـ):اٖ .ٚا
)اتسورةااحلجآات:ا.ٜ
ا(٘ ا
ا()ٙاأقواجةفآازلم اقناجآيآاادطربي،ا"جذععاادبةذفايفاتأوي اادسآنف".اٖتسةقاأٛت ازلم اشذكآ،ا(طٔ،اقَتوت:ا
عؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ)،أ:ا٘ .ٚا
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ﲨﱸ(ٔ) ،حةثاوردادفظااإلصبلحادوفااإلشذرةاإىلاأياَاذد،ايسوؿااقنادذشورارٛتوااهللايفا
اض ّ ااإلَاذد،اأَي اجة اادشَّي ِء ِ
ىذااادلةٌت ":اَِإ َّف اا ِإلصبلح ِ
ضوعٌ ادِْي َس ْا ِر اادْ ُم ْشاَػَآ ِؾا
اصذحلًذ،اوىو ا َع ْو ُ
ْ َْ
ْ َ
َ
َ
ِ (ٕ)
ِ
قػُتاإِغل ِذداادشَّي ِء ِ
ِ
ِ
اصذحلًذ"  .ا
اصذحلًذ،ا َوقػَ ْ َ
َْ َ َ
اج ْة ااد َفذتس َ
ْ َ
ُت َ
وطليصاشلذاتسبق:اإفااإلصبلحااصطبلحذايسعأتةٌتاَة اادلبلحاواخلَت،اتسواءاقإزاد اَاذدا
أواٖتاُتاصذحلاأواإغلذداصذحل .ا
ثالثا :مصطلح البال
ادثذيناادآوع،ا
دغ :اقذؿااقناَذرس:ا"(قوؿ)اادبذءاوادواواوادبلـاأصبلف،اأح علذ:اعذءٌاياحيَّب،او
ُّ
َذألوؿ اادبػوؿ ،اوىو اعةآوؼ اوَبل ٌف احان اادبِةيَ  ،اوىي ِ
اادف ْةي اعن اادبَػ ْوؿ ...اوأعذ ااألص اادثذين،ا
ّ َْ
ِ
ِ
ِ
ذاٛت اديىاىذا:اادبذؿ،ا
ذؿ:اقذؿ اادنفس ،ا
ُ
ايفارودي ا...اوشلّ ُ
َ
َذدبَ
ويسذؿاعذاخطَآاقبذيل،اأياعذاأُدْس َي ُ
ِ
اخياادبذؿ،اويذد ُاادبذؿ"ا(ٖ) .ا
ذءاادةْةش؛ايسذؿاإيوادََآ
وىوار َخ َ
اَ
ٍ
اػلاَف ادواويػُ ْهاَ ُّاقو،ا
وقذؿااقناعنظورارٛتوااهلل:ا"ادبذؿااحلذؿاوادشأْف،اوأ
َعآاذواقذؿاأَياشآ ٌ
يف ُْ
ِ
ف اادبذؿاوُك ُاوؼاقذدواأَفايضةقاديةوا
ذؿ ايفاغَتاىذاااد َس ْي ُا
وادبَ ُ
ب،ااواخلذطآ ،ااواأل ََع  ،ايسذؿاَبلفاكذتس ُ
أَعيو،اوىوارِخ ُّياادبذؿاإِذااملايشا اديةوااألَعآاوملايَل َِ
ادبذؿاقذؿاادنفسا
ُا
ث،اوعناأ َْمس
ًْت ْا
ذءاادنفساادبذؿ،او ُ
َ
ا(ٗ)
ملاؼلْطُآاقبذيلاذد ااألَعآ،اأَياملايَ ْل ِآثٍْت"  .ا
تاو َ
وىوااالكًتاث،اوعنوااشاقاقذدةَ ْ
وقذؿاادآاغبااألصفهذينارٛتوااهلل:ا"ادبَذؿ:ااحلذؿااديتايلًتثاهبذ،اودذد ايسذؿ :اعذاقذدةتا
قلذااقذد ،اأي:اعذااكًتثتاقو"ا(٘) .ا
أياشآيفا
وقذؿاأقواادبسذءاادلفوي ارٛتوااهلل:ا"ادبذؿ :ااحلذؿاوادشأفاوادسيب ،اوأعآاذواقذؿ :ا ا
ّ
()ٙ
يها اقو،ااكأفااألعآادشآَواودظمو،اق اعي اقيباصذحبواالشاغذدواقو"  .ا
وقذؿاادشةخاادلآاغيارٛتوااهلل":اادبذؿ:اادفلآ،ايسذؿاخطآاقبذيلاكذا،اٍباأطيقاديىااحلذؿااديتا

ا(ٔ)اتسورةااألدآاؼ:ا.٘ٙ
(ٕ) ازلم اادطذىآاقنازلم اقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآاادلةآوؼاقافاَتااقنادذشور"،ا(طٔ،اقَتوت :اعؤتسا ا
اداذريخاادةآيب،إٓٗٔىػٕٓٓٓ/ـ)،إ:اٗ٘ٔ،ا:ٛاٖٗٔ.ا
(ٖ)ااقناَذرس،ا"عةج اعسذيةسااديغ "،اعذدة:اقوؿ،أ:إٖٔ .ٖٕٕ-ا
(ٗ)ااقناعنظور،ا"داذفاادةآب"،اعذدة:اقوؿ،أٔ:اٖ.ٚ
(٘)اادآاغبااألصفهذين،ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف":ا٘٘ٔ.ٔ٘ٙ-
()ٙاأقواادبسذء،ا"ادليةذتاعةج ايفاادللطيحذتاوادفآوؽااديغوي ":إ.ٖٚ
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يةاٌتاهبذ"(ٔ) .ا
إ ّفاادنذظآايفاعةٌتاادبذؿايفاادلةذج ااديغوي ،اواديتاتسبقادآضهذ،ايابُتادواأفاادبذؿايأٌبأتةٌت:ا
احلذؿ ،اوادشأف ،اوادسيب ،اواألع  ،اواخلذطآ ،اوادفلآ ،اوعذ اغلمةهذ اأهنذ اٖتاذج اكيهذ ايف اادا اذلذ اإىلا
اوروحي اوإصبلح اادشأفا
اويفاي
اَلآي
ادرب اادسآنف اقيفظ اأصيح ،اَهو اإصبلح
إصبلح ،ادذد ّا
ّ
ّ
ّ
واحلذؿ .ا
اصطبلحذ :اؽللننذ اتةآيف اادبذؿ ااصطبلحذ اعن اخبلؿ ارقطو اقذدلبلح ا(صبلح اادبذؿ) ،اكمذا
يأٌب :ا
قذؿ اأقو احةذف ارٛتو ااهلل :ا"وحسةس ادفظ اادبذؿ اأهنذ أتةٌت اادفلآ ،اوادلوضع اادذي اَةو ايظآا
اإلياذفاوىواادسيب،اَإذ ااصيحاذد ،اَس اصيحتاحذدو،اَلأفااديفظاعشَتاإىلاصبلحادسة هت ،ا
وغَتاذد اعنااحلذؿاتذقع"ا(ٕ) .ا
وقذؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"وادبذؿ :ايطيق اديى اادسيب ،اأي اادةس اوعذ اؼلطآ اديمآء اعنا
ادافلَت،اوىواأكثآاإطبلقو،اودةيواحسةس اَةو"ا(ٖ) .ا
وأضذؼ ااقن اَذرس اعةٌت اج ي ا اوىو اادلذء ،اوىي اإضذَ اج ي ة اعفة ة ،اَذدبذؿ ايآجع اإىلا
أصيُت اقنذء اديى اذد  ،اوعلذ :ا(ادلذء) ،او(احلذؿ ،اوادشأف ،اوادسيب ،اواألع  ،اواخلذطآ ،اوادفلآ)،ا
وقذداأع اوادا قّآايفاىذينااألصيُت،اؽللننذاادآقطاقةنهمذأتذاؼل ـاعوضوعاادبحثاوىواصبلحاادبذؿ،ا
اادلذءاىواتسآ احةذةاك اشيء،اكمذاقذؿااهللاتةذىل :ﭐﱹﭐﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
َنسوؿ:اكمذاأ ّف
ّ
(ٗ)
اتسآ احةذة اادسيب اوادفلآ ،اقذتبذع ازلم ا(تسورة ازلم ) اوقنلآة ادينو ،اوقاذؿا
ﲓﱸ ااكذد اَإف ّ
ادلفذر(تسورة اادساذؿ ،اوتسورة اادذين اكفآوا) ،اَذعاثذؿ اذد اَةو احةذة اديسيب اوادفلآ اَاليح ادن ىذا
حاحذؿااإلياذفاوشأيواوخذطآه،اَإصبلحاادبذؿاإذفا
ادةسة ة،اَإذااصيحاادفلآاوادسيباقذدةسة
ُ
ة،اصيُ
َ
يب أاقإصبلحاقيبواوَلآهاقذدةسة ة،ايابعاذد اإصبلحاٚتةعاأحواؿاادنذسااالجامذدة ،اواالقالذدي ،ا
واداةذتسةّ  ...ا
(ٔ) اأٛت اقناعلطفىاادلآاغي،ا"تفاَتاادلآاغي".ا(طٔ،اعلآ:اشآك اعلاب اوعطبة اعلطفى= ا=ادبذيب ااحلييبا
وأوالده،اٖ٘ٔٙىػٜٔٗٙ-ـ)،ا:ٔٙا.ٔٔٙ
(ٕ) ازلم اقنايوتسفاأقو احةذفااألي داي ،ا"تفاَتاادبحآااحملةط".اٖتسةقاص قياٚتة ،ا(د.اط،اقَتوت :ادارا
ادفلآ،إٓٗٔىػ)،ا:ٜا .ٜٗ٘ا
(ٖ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا٘ .ٚا
(ٗ)اتسورةااأليبةذء:آٖ.
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رابعا :التعريف اإلجرائي للبحث
ادلنهجااإلصبلحياداحسةقااإلصبلحااإلذلياادشذع ا(صبلحاادبذؿ)،ا
قةذفااخلط ااإلصبلحة او
ّ
اقعا
اوددوي ،ا اوتأصة اقذد ة اَسو اادو ا
اوتسةذتسي
اقشآي ادس ي اوتآقوي
عن اخبلؿ اادسةذـ اقإصبلح
ّ
ّ
ّ
دوي،احىتايُؤٌبا
دوي،ا اوقةذفاأثآاَسواادواقعايفإت ي ااإلصبلحااد ّ
كأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
ٙتذرهايفاٖتسةقااإلصبلحااإلذلي اادشذع اقلبلحاادبذؿ،اوك اذد اعناخبلؿادراتس اتأصةية ا
أكيواو
ّ
داورةازلم  .ا
املطلب الجلنُ :مكدملت عن ٌُةّ محَّد
تمهيد بين يدي السورة:
تسورةازلم اع ية (ٔ)،اوتآتةبهذايفاادللحف:ا،ٗٚاود دانيذهتذ:اٖٛادن اادلوَةُت،اٖٜادن ا
ادل يةُتاوادللياوادشذعي ،آٗ ادن اادبلآيُت،اوتآتةب ايزوذلذ:ا،ٜٙايزدت اقة اتسورة ااحل ي اوقب ا
تسورةاادآد (ٕ) .ا
أوال :أسماء السورة
ؽلثّ ااتس ااداورةاادةنوافاذلذ،اوادلفاذحاادذياػل داعسل ىذ،اوعضموهنذ،اوييخصاعوضودذهتذا
اَهذ،اوػلآرازلورىذ،اَذتس ااداورةايآتبطاارتبذطذاوثةسذأتوضودذهتذ،اوادةي اقأمسذءااداورةايةطةنذا
وأى
ّ
عةآَ اكذعي اشذعي اْتسةساهذ.ا ا
وإ ّاف اتة د اأمسذء ااداورة،اي ؿ اديى اكمذذلذ اوَضيهذاوشآَهذايفاأعآاعنااألعور،ايسوؿ اادفَتوزا
(ٔ)ايسوؿااقنادذشور ارٛتوااهلل :ا"وىياع ية اقذالتفذؽاحلذهااقنادطة اوصذحبااإلتسذف،اودناادنافي:اأهنذا
علة ،اوحلىاادسآطيب،ادناادثةييباودناادضحذؾاواقناجبَت:اأهنذاعلة ،اودةيوا َوْى ايذشئادمذارويادنااقنا
دبذساأف اقودواتةذىل :ﭐﱹﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱸ زلم :أٖ،ايزدتايفاطآيقاعل اقب اادوصوؿاإىلاحآاء،اأيايفااذلجآة،اقة ايزدتاىذهااداورةاقة ا
يوـاق راوقة ايزدتايفاغزوةاأح ".ااقنادذشور ،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآٙ؛ ااوجبلؿااد ينادب اادآٛتنا
اداةوطي،ا"اإلتسذفايفاديوـاادسآنف" .اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة ،ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع ا
ديلاذب ،اٖٜٗٔىػ /اٜٗٔٚـ) ،أ :آٗ؛ اوزلم اقن اأٛت اادسآطيب ،ا"اجلذعع األحلذـ اادسآنف" .ا(طٔ،ا
ااحلق اقنادطة ااألي داي،ا"احملآراادوجةزايفا
قَتوت :اداراادفلآ،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ)،ا:ٔٙاٖٕٕ؛ ا اودب ّ
تفاَت اادلاذب اادةزيز" .اٖتسةق ادب اادابلـ ازلم  ،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اادلاب اادةيمة  ،إٕٗٔىػ) ،ا٘:ا
 .ٜٔٓا
(ٕ)اينظآ:اإقآاىة ازلم ااجلآعي،ا"عةج اديوـاادسآنف".ا(طٔ،ادعشق:اداراادسي ،إٕٗٔىػٕٓٓٔ-ـ):ا .ٕٗٙا
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ادلامى ،اأو اكمذدو ايف اأعآ اعن ااألعور ،اأعذ اتآى اأفا
أقذدي:ا"ادي اأف اكثآة ااألمسذء ات ؿ اديى اشآؼ ا َّ
كثآة اأمسذء ااألتس اددت اديى اكمذؿ اقوتو ،اوكثآة اأمسذء اادسةذع اددت اديى اكمذؿ اش تو اوصةوقاو،ا
وكثآة اأمسذءااد اىة اددتاديى اش ةايلذياهذ،اوكذد اكثآةاأمسذءااهللاتةذىلاددتاديىاكمذؿاجبلؿا
دظماو ،اوكثآة اأمسذء اادنيب اصيى ااهلل اديةو اوتسي اددت اديى اديو ارتباو ،اومسو ادرجاو ،اوكذد اكثآةا
أمسذءاادسآنفاددتاديىاشآَو،اوَضةياو"(ٔ) .ا
وق ادُآَتاتسورةازلم اقأمسذءاثبلث  :ا
سورة محمد:
ٔ-
وىوااتس ااداورةااداوقةفي،اوق ااشاهآتاهبذاااالتس ايفاادللذحف،اوكاباادافاَت،اوادان ،ا
وكبلـاقةضاادلحذق ،اَةنااقنادبذسارضيااهللادنهمذاقذؿ:ا"يزدتاتسورةازلم اقذدل ين "ا(ٕ) .ا
 وجو التسمية (العالقة بين اسم السورة ومضمونها):
مسّةتاقاورةازلم األفااتس اادآتسوؿازلم اصيىااهللاديةواوتسي اذُكآاصآاح ايفااآلي اادثذية ا
عناتسورةازلم ايفاقودواتةذىل :اﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱸ(ٖ)،اَبةّنتا
ىذهااآلي اتنػزي اادسآنفاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي (ٗ) .ا
يسوؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"مسةت اىذه ااداورة ايف اكاب اادان اتسورة ازلم  ،اوكذد ايفا
ادافذتسَت...اووجهواأهنذاذكآاَةهذااتس اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ايفااآلي اادثذية اعنهذاَةآَتاقواقب ا
تسورة انؿ ادمآافااديت اَةهذ :اﱹﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱸ(٘)"(،)ٙاوعةٌتاذد ا

(ٔ)ازلم اقنايةسوباادفَتوزانقذدي،ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز" .اٖتسةقازلم اديياادنجذر،ا
ودب اادةية اادطحذوي،ا(طٖ،اادسذىآة:ااجمليسااألديىاديشؤوفااإلتسبلعة ،أٗٔٙىػا–،)ٜٜٔٙأ:ا.ٛٛ
(ٕ) اذكآهادب اادآٛتناقناأيباقلآااداةوطي،ايفا"اد راادلنثورايفاادافاَتاقذدلأثور" .اٖتسةقاعآكزاىجآاديبحوث،ا
(د .اط ،اعلآ :ادار اىجآ ،إٗٗٔىػٕٖٓٓ-ـ) ،ا :ٚا ،ٗ٘ٙاودزاه ادينحذس ،اينظآ :اأٛت اقن ازلم اقنا
إمسذدة اادنحذس،ا"ادنذتسخاوادلناوخ" .اٖتسةقاتسيةمذفاادبلح ،ا(طٔ ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٔٗٔىػ-
ٜٜٔٔـ):ا .ٕ٘ٛا
(ٖ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٗ)اينظآ:ازلم ااألعُتاقنادب ااهللااألرعياادةيويااذلآري،ا"تفاَتاح ائقااداآوحاوادآػلذفايفاروايباديوـاادسآنف".ا
إشآاؼ اوعآاجة اىذش ازلم اديي اعه ي،ا(طٔ ،اقَتوت :ادار اطوؽ اادنجذةٕٔٗٔ،ىػٕٓٓٔ-ـ)،ا:ٕٚا
ٕٓٔ .ا
(٘)اتسورةانؿادمآاف:اٗٗٔ .ا
()ٙااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ .ٙا
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أهنذاأوؿاتسورةايزدت،اوذُكآاَةهذااتس اادآتسوؿازلم اصيىااهللاديةواوتسي اصآػلذ .ا
ا(ٔ)
اعافآقذ،اأدظ ا
ةتاقوادلذاَةهذاعناأفااإلؽلذفأتذايزؿاديىازلم ّا
وقذؿاادلهذؽلي ارٛتوااهلل:ا"مسّ
ّ
عنااإلؽلذفأتذايزؿارلمودذاديىاتسذئآااأليبةذءاديةه اادابلـ،اوىواعناأدظ اعسذص اادسآنف"(ٕ) .ا
وادذي ايظهآاأف اىذا ااالتس اىو ااالتس ااداوقةفي اَسطاداورة ازلم  ،اوأعذ ااالمسذف ااآلخآافا
(ادساذؿ،اوادذيناكفآوا)اَهمذاامسذفاتوَةسةذفااجاهذديذف،اوشلذاي ّؿاديىاذد  :ا
اأكثآاادللذحفاادلطبود اعنهذاوادلخطوط (ٖ)اا ُكابتاقذتس اتسورةازلم  .اا َد َنوفااحمل ّ ثوفايفاعلنّفذهت اذلذهااداورةاقذتس اتسورةازلم ا(ٗ) .إ-سورة الذين كفروا :ا
وردتاىذهااداامة ايفاقةضاكاباادافاَت،اوكبلـاقةضاادلحذق ارضيااهللادنه ،اَةنا
دب ااهللاقناادزقَتارضيااهللادنهمذاقذؿ:ا"يزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا"(٘)،اودنااقنادمآارضيا
(ٔ) اادلهذؽلي :اأقو ااحلان اديي ادبلء ااد ين اقن اأٛت اقن اديي اادلهذئمي ااذلن ي ااحلنفي اادلةآوؼ اقذدلخ وـ ،اعنا
ادنوائتاكضواقطاأو اكثواقت ،اوادنوائتاقوـايفاقبلدااد كناقذذلن ،اوىواعناأدبلـااذلن اقذحثاعفاآ،اوعنا
ديمذءااألحنذؼااألجبلءاوكذفاعنااكبذراادلوَة ايفادلآهاحىتاكابايفاديبذج اتفاَتهاأيواتيسىادنااخلضآا
ادةي اوتةي اوأخذادنواوذد اجذئزادن اادلوَة اوىواعسذـاخذصاكمذاقة ادنه .اودواعلنفذتادآقة اعنهذا
(تبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنذف)او(شآحايلوصاديسويوي)او(أدد ااداوحة )،اتويفاتسن اٖ٘ٛىػ،اينظآاتآٚتاوايف:ا
ص يقاحاناخذف،ا"اأّت اادةيوـ"،اٖ:إٜٓٔ؛اوخَتااد يناادزركيي،ا"األدبلـ".ا(ط،ٙاقَتوت:اداراادةي ا
ديمبليُت ،اٜٗٔٛـ) ،اٗ :إ٘ٚ-ٕ٘ٙ؛ اوإمسذدة اقذشذ اادبغ ادي ،ا"ى ي اادةذرَُت اأمسذء اادلؤدفُت اونثذرا
ادللنفُت".ا(د.اط،اقَتوت:اداراإحةذءاادًتاثاادةآيب،اٜ٘٘ٔـ)،أ:آٖ.ٚا ا
تفاَتاادسآنفاادلامىاتبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنّذف".ا(طٕ،اادسذىآة :ادذملا
(ٕ) اديياقناأٛت اقناإقآاىة اادلهذؽلي،ا"
ّ
ادلابٖٔٗٓ،ىػ،أٖٜٛـ)،إ:ا .ٕٚٙا
(ٖ)اينظآاديىاتسبة اادلثذؿ:اادللذحفاادلخطوط أتلاب ااحلآـاادلليااديتاٖتم ااألرقذـااآلتة :ا:ٖٗٙأ،أ:ٖٚا
اثاادةمذية ااديتاٖتم ااألرقذـإٚدذـٕٚ/أاخذصٔٚ،دذـ:ا
،ٜٔٓاوادللذحفاادلخطوط أتلاب اوزارةاادًت ُ
ٔٚأاخذصإٖ،دذـ:اٖٕأاخذص،إٛادذـ:إٛأاخذص.ااتساف تايفاذد اعنارتسذد اعذجااَت:ادب ااهللا
قناتسذملاااااقناٛت ااذلنذئي،ا"أمسذءا=اداوراادسآنية :اٚتعاودراتس اوٖتية ".اإشآاؼازيذدااد غذعُت،ا(األردف:اا
كية ااد راتسذتاادفسهة اوادسذيوية ،اجذعة انؿاادبةت،إٕٓٓـ):اٗ .ٔٙا
(ٗ)اينظآاعثبل:ازلم اقناإمسذدة اادبخذري،ا"صحةحاادبخذري،ااجلذععاادلحةح"،اكاذباادافاَت،اقذباتفاَتا
تسورةازلم .ا(طٔ،ادعشق-قَتوت:ادارااقناكثَتٕٖٔٗ،ىػٕٕٓٓـ):ا.ٕٜٔٔ
(٘)اأوردهااداةوطيايفا"اد راادلنثور"،ا:ٚا،ٗ٘ٙاودزاهاالقناعآدويو،اوأوردااداةوطيايفااإلتسذفارواي اديياقناأيبا
طيح اقودو:ا"يزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا"،ايسوؿااداةوطي:ا"وقذؿاأقوادبة :اح ثنذادب ااهللاقناصذحل،ادنا =
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اهللادنهمذاأفاادنيباصيىااهللاديةواوتسي اكذفايسآأاهب ايفاادلغآب:
ﱆﱸ(ٔ).
َذدذيايظهآاأفاىذهااداامة اعناكبلـااقناادزقَتاواقنادمآارضيااهللادنهمذ،اكمذاأطيقا
ادبسذدياديةهذاىذاااالتس ايفايظ ااد رر(ٕ) .ا
وجو التسمية:
(ٖ)
مسةتااداورةاهبذاااالتس اعناقذباتامة ااداورةأتطيعااآلي ااألوىلاَةهذ  .ا
ٖ-سورة القتال:
وق ادُآَتاهبذاااالتس ايفاكبلـاقةضاادلحذق ارضيااهللادنه ،اَس ارويادنااقنادبذسا
ﱹﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

= عةذوي اقناصذحل،ادناديياقناأيباطيح اقذؿ:ايزدتاقذدل ين اتسورةاادذيناكفآوا".ااداةوطي،ا"اإلتسذفايفاديوـا
ادسآنف" ،أ:اٖٗ؛اادسذتس اقناتسبلـاأقوادبة ،ا"َضذئ اادسآنفاوعةذدلواونداقو".اٖتسةقاأٛت ااخلةّذطي،ا(د.اط،ا
ادلغآب:اعطبة اَضذد ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ)،إ:إٓٓ؛اقذؿااحلذَظااقناكثَت،اقة اأفادزاهادو:ا"اىذااإتسنذدا
صحةحادنااقناأيباطيح ،اعشهور،اوىواأح اأصحذبااقنادبذسارضيااهللادنهمذاادذيناروواادنواادافاَت".ا
إمسذدة اقنادمآاقناكثَت،ا"َضذئ اادسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٔٙىػ):ا .ٖٜا
(ٔ)ارواهاتسيةمذفاقناأٛت اادطرباين،ايفا"ادلةج اادلبَت".اٖتسةقاٛت ياادايفي،ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،ا
٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ-ـ) ،اح يث ارق ا(ٓ :ٕٔ،)ٖٖٔٛإ ،ٖٚاو"ادلةج ااألوتسط" .اٖتسةق ازلمود اادطحذف،ا
(طٔ ،اادآيذض :اعلاب اادلةذرؼ ،أٗٓٙىػٜٔٛٙ-ـ) ،ا=ح يث ارق ا(ٔ ،)ٕٔٙإ :ا ،ٖٜٔاورق ا
(ٖ ،)ٔٚٙإ:أٗٗ،او"ادلةج اادلغَت" .اٖتسةقازلم اتسيةمذفامسذرة،ا(طٔ ،اقَتوت :اداراإحةذءاادًتاثا
ادةآيب ،إٜٜٔـ) ،اح يث ارق ا( :)ٔٔٚآ ،ٙاوقذؿ اديي اقن اأيباقلآ ااذلةثمي ،ايف ا"رلمع اادزوائ اوعنبعا
ادفوائ " .اقاحآيآااحلذَظُتااجليةيُت:اادةآاقي،اواقناحجآ:ا"رواهاادطرباينايفاادثبلث اورجذدوارجذؿاادلحةح"،ا
(د.اط،اادسذىآة ،اقَتوت:اداراادآيذفاديًتاث-داراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ)،إ:أٔٚ؛ اوأخآجوا
زلم اقناحبذفاقناأٛت اقناحبذف،ا"صحةحااقناحبذفاقًتتةبااقناقيبذف"،ايفاقذباصف اادلبلةاذكآاادبةذفا
قأفاادسآاءةايفاصبلةاادلغآبادةساقشيءازللوراالإتوزاادزيذدةاديةو،اقآق اٖ٘.ٔٛاٖتسةقاشةةبااألريؤوط،ا
(طٕ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،اٗٔٗٔىػٜٜٖٔ-ـ)،ا٘:اٖٗٔ.ا ا
(ٕ)اينظآ:اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآاادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور" .ا(طٕ ،اادسذىآة :ادارا
ادلاذبااإلتسبلعي،أٖٗٔىػٜٜٕٔ-ـ)،ا:ٔٛاٜٗٔ؛ اوادبسذدي ،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ا
اداور".اٖتسةقادب اادامةعاحانُت،ا(طٔ،اادآيذض:اعلاب اادلةذرؼ،أٗٓٛىػ–ٜٔٛٚـ)،إ:ا٘.ٗٛ
(ٖ) اينظآ :ازلم اقن ادب اادآٛتن اادشذيع ،ا"أمسذء اتسور اادسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اادآيذض :ادار اكنوز اإشبةيةذ،ا
ٕٖٗٔىػٕٓٔٔ-ـ):إٗٔ؛اوينظآ:اعنَتةازلم ايذصآااد وتسآي،ا"أمسذءاتسوراادسآنفاوَضذئيهذ".اتس ًناَه ا
قنادب اادآٛتناادآوعي،ا(طٔ،ااد عذـ:ادارااقنااجلوزي،إٔٗٙىػ):ا .ٖٛٛا
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اعنا
رضيااهللادنواقودو:ا"أيزدتاتسورةاادساذؿاقذدل ين "(ٔ)،اكمذادآَتاودُن ِويتاهبذاااالتس ايفاادة ي ا
كاباادافاَت(ٕ)اوكاباديوـاادسآنف(ٖ) .ا
وجو التسمية:
مسةتاهبذاااالتس ادورودادفظاادساذؿاَةهذ،اكمذاذكآتاَةهذاعشآودة اادساذؿاوأحلذعو(ٗ)،
وذد ايف اقودو اتةذىل :ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱸ(٘) .ا
قذؿاادلهذؽليارٛتوااهلل:ا"وتامىاتسورةاادساذؿاد الداهذاديىاارتفذعاحآع ايفوساادلفذراادلذية ا
عناقاذذل ،اوعذايًتتباديىاادساذؿاوكثآةاَوائ ه"( .)ٙا
يسوؿ ااقنادذشور ارٛتو ااهلل :ا"قودو اتةذىل :ﭐ ﭐ ﭐﱹﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱅﱸ اإىل اقودو :ﱹﭐ
ﱌ ﱍ ﱎﱸ إ ّافاادلةٍتاهبذاىذهااداورةاَالوفاتامةاهذاتسورةاادساذؿاتامة اقآنية "(.)ٚ
صي اأمسذءااداورةاادثبلث اععاقةضهذ :ا
(ٔ) اذكآه ااداةوطي ايف ااد ر اادلنثور ا(،)ٗ٘ٙ/ٚاودزاه االقن اادضآيس ،احةث اأخآجو ااقن اادضآيس ،ايف اَضذئ ا
اوعذايزؿاقذدل ين )اح يثارق ا(،)ٔٚازلم اقناأيوباقناادضآيسا
ا
ادسآنف،اقذبا(َةمذايزؿاعناادسآنفأتل
ادبجيي،ا"َضذئ اادسآنف".اٖتسةقاغزوةاق يآ،ا(طٔ،ادعشق:اداراادفلآ،أٗٓٛىػٜٔٛٚ-ـ):اٖٖ .ا
(ٕ) اينظآ اعثبلً :اادسآطيب ،ا"اجلذععاألحلذـ اادسآنف" ،ا :ٔٙاٖٕٕ؛ اواداةوطي ،ا"اد ر اادلنثور" ،ا :ٚاٗ٘ٙ؛ ااوزلم ا
األعُتاقنازلم اادلخاذراادشنسةطي،ا"أضواءاادبةذفايفاإيضذحاادسآنفاقذدسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،ا
ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ)،ا:ٚاٖٕٗ؛ااوجذرااهللازلموداقنادمآاادزسلشآي،ا"ادلشذؼادناحسذئقاغواعضاادانػزي ا
ودةوفااألقذوي ايفاوجوهااداأوي ".ا(طٖ ،اقَتوت :اداراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ)،اٗ:اٖٗٔ؛ ااودب ااهلل اقنا
أٛت اقنازلموداادنافي،ا"ع ارؾاادانػزي اوحسذئقااداأوي " .ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلي اادطةب،اطٜٔٗٔىػ-
ٜٜٔٛـ)،اٗ:أٙٛ؛ااوزلم اقناديياقنازلم اادشوكذين،ا"َاحاادس يآااجلذععاقُتاٍَتاادآواي اواد راي اعنادي ا
ادافاَت".اراجةوايوتسفاادغُوش،ا(طٗ،اقَتوت:اداراادلةآَ ،إٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):آ٘٘،أ،ٖٔٚاوغَتىذ .ا
ااحلق ادب ا
(ٖ)اينظآاعثبلً:اديياقنازلم اقنادب اادلم ااداخذوي،ا"ٚتذؿاادسآاءاوكمذؿااإلقآاء" .اٖتسةقادب ّ
اد اًناادسذضي،ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادلاباادثسذَة ،أٜٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،أ:آٗٔ .ا
(ٗ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ.ٙ
ا(٘)اتسورةازلم :إٓ.
تفاَتاادسآنفاادلامىاتبلَتاادآٛتناوتةاَتاادلنّذف"،إ:ا.ٕٚٙ
()ٙاادلهذؽلي،ا"
ّ
()ٚااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙآ،ٙاوعذاذكآهااقنادذشوراعةٌتازلام اغَتاأيواغَتاصآيحايفاإرادةا
اداامة ،اينظآ:اادشذيع،ا"أمسذءاتسوراادسآنفاادلآًن":إٗٔ .ا
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أعذاصي اأمسذءااداورةاادثبلث اععاقةضهذاَالذداتلوفاظذىآةاجية ،اذد اأفازلم ااصيىااهللا
ديةواوتسي اىوارتسوؿااهلل،اأرتسيوااهللاتةذىلاإلقذع ادينوايفاخيسو،اَةجبااتبذدو،اوق اايسا ااخليقا
حةذؿاددوتواإىلاَآيسُت،اَآيقاادلؤعنُتاادذيااتبعااحلق،اوادفآيقااآلخآ اعناادلفذرااتبعاادبذط ،اوق ا
اوحآضه اديى اجهذد اادلفذر ،احىت ايناهواا
أوجب ااهلل اتةذىل اديى اادلؤعنُت احفظ احظَتة ااد ينّ ،
ويآجةواادناضبلذل اوإضبلذل اغَتى .ا ا
ثانيا :مناسبة السورة لما قبلها
يآتبطاأوؿاتسورةازلم اقآخآاتسورةااألحسذؼاارتبذطذاقويذ،اوىذاايظهآاعناوجهُت :ا
األول :اقاػَ ُْت اخاذـ اتسورة ااألحسذؼ ايف اقودو اتةذىل :ﱹﳖ ﳗﱸ(ٔ) ،اعع اق اي اتسورةا
زلم ايفاقودواتةذىل :ﱹﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ(ٕ) ا،اَهمذاكذآلي اادواح ة،ا
َلذف اىذا اادب ء اأشبو اقذداةآيف اوادوصف اادلذشف ادن اادسوـ اادفذتسسُت ،اَه اادذين اكفآوا :اأيا
تسًتوا اوغطواادالئ ااإلؽلذف اَضيوا اديى ادي  ،اوص وا ادن اتسبة ااديّو :اأي ااعانةوا اقأيفاه اوعنةواا
غَتى اَه ادآيسوفايفاادلفآ،اوادناةج :اأض ااديّواأدمذذل اوأقطيهذ .ا
الثاني:ادلذاخا اقذكآاىبلكه ايفاتسورةااألحسذؼايفاقودواتةذىل:ﭐﱹﳓ ﳔﱸ،ااَااحاتسورةا
زلم اقةذج اذد اادبلحق اذل ايف اديةذى  ،ايفاقودواتةذىل :ﭐﱹﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
(ٖ)
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ  ،اقة ااقا اء ااداورة اقسودو :ﱹﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ ( .)4ا
َذداورتذف ،اأشبو اقاورة اواح ة ،ايف إتذوب انيذهتذ اواداحذـ اعةذيةهذ ،اَيو اأتسسطت اادبامي ا
قةنهمذ،ادلذفاادلبلـاعالبلااتلذالاواح ا،اكذآلي اادواح ة،انخذااقةضواقةنقاقةض (٘).
(ٔ)اتسورةااألحسذؼ:اٖ٘ .ا
(ٕ)اتسورةازلم .ٔ:
(ٖ)اتسورةازلم :اٗ.
(ٗ)اتسورةازلم .ٔ:
(٘) اينظآ :ادب اادلآًن ااخلطةب ،ا"ادافاَت اادسآنين اديسآنف" .ا(طٔ ،اادسذىآة :ادار اادفلآ اادةآيبٖٜٔٓ،ىػ-
ٜٓٔٚـ)،أٖ:آٖٖ؛ اوىب اقناعلطفى اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج" .ا(طٕ،ا
دعشق:اداراادفلآاادلةذصآ،أٗٔٛىػ)،ا:ٕٙا٘ٚ؛اوادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚا
ٔٗٛ؛ ااوجبلؿااد ينادب اادآٛتناقناأيباقلآااداةوطي،ا"أتسآاراتآتةباادسآنف" .اٖتسةقادب اادسذدرادطذ،ا
وعآزوؽاإقآاىة ،ا(د.اط،اادسذىآة:اداراادفضةي ،إٕٓٓـ):أٖٔ .ا
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ثالثا :مقصد السورة
ؽل لن اتةآيف اعسل ااداورة اقأيو اى ؼ اوعغزى ااداورة اادذي اتآجع اإدةو اعةذين ااداورةا
وعضموهنذ(ٔ).ا ا
َمسل اتسورةازلم اكمذايسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا"وعسل ىذااداس ّ ـاإىلاادلؤعنُتايفاحفظا
اادلغذر ،اأو ايبطيوا اضبلذل  ،اكمذ اأض ااهللا
حظَتة ااد ين ،اقإداع ااجلهذد اديلفذر ،احىت اييزعوى ّ
أدم ذذل ،اوادازاـاىذاااخليقاادشآيفاإىلاأفاتضعااحلآباأوزارىذ،اقإتسبلـاأى ااألرضاكيه ،اقنزوؿا
دةاىاديةواادابلـ"(ٕ).اا ا
وك اتسورةاايفآدتاقأتسيوباوطآيس ايفااد الد اديىاىذااادلسل ،اوق اذكآاادةيمذءاادلهاموفا
قذحل يثادناعسذص ااداورا-كذدبسذدياواإلعذـاادشذطيباواقنادذشورارٛته ااهللا-د ةاأتسذدةبا
وطآؽ ادبةذف اعسل ااداورة ،اودذا اتسنااةآض اأى اىذه ااألتسذدةب ،اويسوـ اقاطبةسهذ اديى اتسورةا
زلم  )ٖ(:ا
ٔ-معرفة فضائل سورة محمد:
يسوؿاادبسذدي:ا"وديىاق راادلسلوداعناك ّ اتسورة،اتلوفادظماهذ،اويةآؼاذد اشلذاوردايفا
َضذئيهذاويؤخذاذد اعناأمسذؤىذ،اوي ّؿاديىاَضيهذااكثآهتذ"(ٗ) .ا
وملاأقفاديىاح يثاصحةحايفاَضيهذ،اوديةواَبلاياةفنذاىذاااألتسيوبَ-ضذئ ااداورة-
يفاادلشفادناعسل ىذ .ا
ٕ-التدبّر في اسم سورة محمد:
اتسورةاع ًَتِج ادناعسلودىذ؛األفااتس اك ا
يسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا"...اوىلذاااتس اك
ُ
(٘)
اقةنواوقُتاعامذه،ادنوايوااد ّاؿاقذإلٚتذؿاديىاتفلة اعذاَةو"  .ا
شيءاتيحظاادلنذتسب
ّ
(ٔ) اينظآ :ادب ااحملان اقن ازقن اادلطَتي ،ا"دي اعسذص ااداور اوأثآه ايف ات قّآ اادسآنف اادلآًن" .ا(د .اط ،اجذعة ا
ادلويت،اد.ات):ا.ٛ
(ٕ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،إ:ا.ٗٛٚ-ٗٛٙ
(ٖ)ااتساف تايفاعوضوعاأتسذدةباوطآؽاادلشفادناعسل ااداورةاعنادراتس اديبذحث :اتوَةقاقناديياعآادا
زقذدي ،ا"أَذيُتاادااورةاادسآنية ايفااد الد اديىاعسل ىذ،ادراتس اتطبةسة اديىاتسورةاعآًن" .ارلي ات قّآ اٖ،ا
(ٖٜٔٗىػٕٓٔٚ-ـ):أٗٔ .ٕٖٕ-ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،أ:إٓٔ.
(٘)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،أ:ا.ٕٜٓ
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َذدلاأع ايفاأمسذءااداورةاادثبلث :ا(زلم ،اوادذيناكفآوا،اوادساذؿ)ايظهآادواقلورةاجية ،اأفا
عسل ىذاىواتوجةواادلؤعنُتاحلفظاحظَتةااد يناقوجوبااتبذعاادنيبازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،ا
وّتهذداادلفذر .ا
يسوؿاادبسذديارٛتوااهللايفادالد اأمسذءاتسورةازلم اديىاعسل ىذ:ا"وديىاذد -أياديىا
ا)؛األفاعناادلةيوـاأفاعناص ّ ؾادناتسبةي اقذتَػ ْياَواوأي اإفاملا
دؿ اامسهذا(ادذيناكفآو
عسل ىذّ -
َ
تسذتيواكنتاعثيو،اوامسهذازلم اواضحايفاذد ؛األفااجلهذداكذفاخيسواصيىااهللاديةواوتسي ،اإىلاأفا
اءااهلل،ا
ا
اذـ...اوعىتاكذفاكفادناأد
توَّذهااهللاتةذىل،اوىواييباادليحم ؛األيواالايلوفاٛت َ
ّ
،اوٍبَّايوعُ
(ٔ)
كذفاذـ،اوأوضحاأمسذئهذايفاىذااادلسل ا(ادساذؿ)اَإفاعناادلةيوـاأيواألى اادضبلؿ" .ا ا
ّ
ٖ-التدبّر في أوائل سورة محمد وأواخرىا:
يسوؿاأقواحةذفارٛتوااهلل:ا"وق اتابةت اأوائ ااداور اادلطود اَوج هتذ اينذتسبهذ اأواخآىذ ،اْتةثا
الايلذداينخآـاعنهذاشيء"(ٕ) .ا
َذدلاأع ايف اأوائ اتسورة ازلم ايظهآ ادو اقأهنذ اتاح ث ادن اعوضوع ااجلهذد ايف اتسبة ااهلل،ا
ضاوٖتثاادلؤعنُتاديىاقاذؿاادلفذر،اوخامتا
األتسآى،اَهياٖتآ
وأحلذعواالاتسةمذاأحلذـاادغنذئ او
ّ
ّ
اداورةأتذايانذتسباععاعوضوعاأوائ ااداورةاوىوااجلهذدايفاتسبة ااهلل،اَ دت اادلؤعنُت اإىل اد ـا
ايفاحذؿاقوهت ؛اٖتسةسذادةزهت اوكآاعاه ،اوح ّذرتا
ادضةفاوادوىناأعذـاادلفذر،اوٕتنّباادليحاعةه
ّ
عناادآكوفاإىلااد يةذ،اواصف ًااحذذلذاقذديةباواديهو،اودداه اإىلاعواصي ااجلهذدايفاتسبة ااديَّواقذدنفسا
وادلذؿ(ٖ)،اوىلذااياواءـاأوائ اتسورةازلم اوأواخآىذايفااد الد اديىاعسل ىذ .ا
ٗ-النظرة إلى النظام المجموعي والسياق العام لسورة محمد:
يسوؿااإلعذـاادشذطيبارٛتوااهللاعبةّنذاطآيس اادلشفادناعسل ااداورة:ا"َذدابذر اجه اادنظ ا
عثبلايفااداورةاالاتا اقواَذئ ةاإالاقة ااتساةفذءاٚتةةهذاقذدنظآ؛اَذالقالذراديىاقةضهذاَةواغَتاعفة ا
ًا
غذي اادلسلود،اكمذاأفااالقالذراديىاقةضااآلي ايفااتسافذدةاحل اعذاالايفة اإالاقة اكمذؿاادنظآا

(ٔ)اادبسذدي،ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور"،إ:ا.ٗٛٚ
(ٕ)اأقواحةذفااألي داي،ا"تفاَتاادبحآااحملةط"،إ:ا٘٘.ٚ
(ٖ) اينظآ :اادزحةيي،ا"ادافاَت اادلنَت ايف اادةسة ة اوادشآية اوادلنهج" :ٕٙ ،اٚٙ؛ اجةفآ اشآؼ ااد ين،ا"ادلوتسود ا
ادسآنية اخلذئصااداور".اٖتسةقادب اادةزيزااداوغلزي،ا(طٔ،اقَتوت:ادارااداسآيباقُتاادلذاىبااإلتسبلعة ،ا
ٕٓٗٔىػ)،ا:ٛاٖ .ٔٚا
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يفاٚتةةهذ"(ٔ) .ا
٘-التدبّر في الفرائد القرآنية الواردة في سورة محمد:
ادفآي ة اادسآنية  :اىي ااديفظ ااديت اذُكآت اعآة اواح ة ايف اادسآنف اادلآًن ،اومل ايالآر اجذرىذا
اديغوياديىاأياصورةاعناصورىذاوىةئاهذاوصةغاهذااديفظة ا(ٕ).ا ا
وردتايفاتسورةازلم اأدفذظاَآي ة،اؽللناتساةمهذاإىلاقامُتاعناحةثاادلسذـاادذياتسةستا
عناأجيو،اَذدلسذـااألوؿ:ايفاتسةذؽااحل يثادناادلؤعنُتاوعذاأد ّ ااهللاتةذىلاذل ايفااجلن ،اوىياأدفذظا
(ءاتسن،ادا )،اوادلسذـااآلخآ:ايفاتسةذؽااحل يثادناادلفذراوادلنذَسُت،اواذلجوـاديةه اوهت ي ى ،ا
وىياأدفذظا(أقفذذلذ،اَاةاذ،اأضغذهن ،اأعةذءى ،احلن)،اَإذاايظآيذاإىلاىذهاادفآائ اصل ادل اواح ةا
عنهذاتسةذقهذااخلذصاادذياوردتاَةو،اْتةثاتااقاىذهاادفآي ةااتاذقذاكذعبلاععاادلةٌتاادلآاداعنهذايفا
تسةذقهذااخلذص،اوالايغٍتاغَتىذادناأداءاادلةٌتاادلآاداق ق ،اكمذاتااقاىذهاادفآي ةاععاادلةٌتاادةذـا
دياورة،اَذداةذؽاوادغآضاادةذـادياورةاىواادذيااقاضىاواتسا دىااتساةمذؿاىذهاادفآي ةادوفاغَتىذا
عنااألدفذظ.اا ا
وىذهاادفآائ اتااقاععاأمسذءااداورة،اَذجملمود ااألوىلاتااقاععااتس ااداورةا(زلم )،اَمذا
أد ّ ااهللاتةذىلاديمؤعنُتاعنادا ،اوأهنذراعناعذءاغَتاءاتسناكذفاقذتبذده ادينيبازلم اصيىااهللا
اتااقاععاامسيا
ديةواوتسي ،اوىياأدفذظادطةف اكيطفااتس ااداورةا(زلم )،اكمذاأفااجملمود اادثذية
ْ
اداورة ااآلخآين ا(ادذين اكفآوا ،اادساذؿ) اَمذ اأد ّ ااهلل اذل اعن اادلذء ااحلمة اادذي ايسطّع اأعةذءى ،ا
ِ
ايزؿ ااهلل ،اوعةآَ اادنيبا
وإتةذس ااهلل اذل ااوكبّه  ،اوَ ْ
ض ِح ااهلل اديمنذَسُت اقإظهذر اأضغذهن اوُك ْآىه اعذ ّ
صيىااهللاديةواوتسي اذل ايفاحلناقوذل اوإعذداوادنااتساسذعاو،اك اذد اقابباكفآى اوص ّ ى ادنا
اوضآب ارقذهب ،اَهياأدفذظاقذتسة اقوي اريذي اش ي ةا
تسبة ااهلل،اادذياأوجباديىاادلؤعنُت اقاذ َذل
َ
اجلآس،اكذمسيااداورةا(ادذيناكفآوا،اادساذؿ).ا ا
ْ

(ٔ) اإقآاىة اقن اعوتسى اادشذطيب ،ا"ادلواَسذت" .اٖتسةق اعشهور اقن احان انؿ اتسيمذف ،ا(طٔ ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :ادارااقنادفذف،أٗٔٚىػٜٜٔٚ-ـ)،اٗ:ا .ٕٙٛا
(ٕ) ادب ااهللادب اادغٍتاتسآحذف،ا"األتسآاراادببلغة ايفاادفآائ اادسآنية ".ا(طٔ،اادآيذض:اعآكزاادا قّآادبلتساشذراتا
ادًتقوي اواداةيةمة ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ):أٖ.
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املاحح الجلنٌُُ :ةّ محَّد دةاُْ تأصَلَْ
تمهيد :أنواع اإلصالح من جهة القائم بو
ايفااداورةاتبُتاأفااإلصبلحاادوارداَةهذاينسا اإىلايودُتاعناجه اادسذئ اقو :ا
قذداأع
ّ
اإللهي (صالح البال)
أوال :اإلصالح
ّ
وىواادذياتل ّف اقواادلوىلاتسبحذيواوتةذىل،اوىواخَتاصورااإلصبلح؛اذد اأفاادلليِحاىوا
،اويسوـاادوجذجه اوَاذدى ،اَناذئجوا
ادذياخيقاادلوفاوعذاَةو،اوىواأدرىاتسبحذيوأتذايليحه
ّ
ديى اذد اعضموي  ،اوق اأصيح اتسبحذيو اادوجود اتشآيةذ اوتلوينذ ،اوىو اتسبحذيو اادذي ااقا أا
ااإلذلي ايآتبط ايفا
اإلصبلح ،اَسذؿ :ﭐ ﭐﱹﲣﲤ ﲥﲦﲧﲨﱸ األدآاؼ :ا ،٘ٙاواإلصبلح
ّ
ااإلذلي ادؤلرض اودئلياذف ،اوق اتل ّف اتسبحذيو اوتةذىل ايف اتسورةا
ادسآنف اادلآًن اقلورتُت ،ااإلصبلح
ّ
(ٔ)
زلم اقلورةاإصبلحااإلياذفاعناخبلؿاإصبلحاقذؿاادلؤعنُت ،احةثاورداإصبلحاادبذؿايفاتسورةا
زلم ايفاعوضةُت:ااألوؿ :ﭧﭐﭨ ﭐ ﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛﱸﭐ ﭐزلم :إ،اواآلخآ :ﭧ ﭐﭨﭐﱹﲛ ﲜ ﲝﱸ زلم :ا٘،ا
ااحلق اتبذرؾ اوتةذىل اذكآ اإصبلح اقذؿ اادلؤعنُت ايف اق اي ااداورة ،اوىي اادثمآة ااديتا
وقذداأع اصل اأف ّ
يطيبهذ اك اعؤعن ايف اك ازعذف ،اَهي اأشبو اقذدلنز اادلفسود؛ اوعذ اذد اإال اداحفةز اعلّاو اواتساثذرةا
يشذطو؛ادةةم أتذارمساوااداورةادواعناعنهذجايامثّيوادةل اإىلاصبلحاادبذؿ .ا
اإللهي:
التخطيط لإلصالح
ّ
وىيااخلط ااديتااتبةاهذاتسورةازلم اداحسةقاٙتآةاصبلحاقذؿاادلؤعنُتاواديتاياةىاديحلوؿا
اقضآورةاادسةذـاقإصبلحاقشآي اقلذَ ا
ديةهذاك اعؤعنايفاك ازعذفاوعلذف،اوق ا٘تثّيتاىذهااخلط
ّ
(ٔ)اديىاأيواؽللناادسوؿاقأفاتسورةازلم اتل ّفيتاأيضذاقإصبلحااهللااألرض،اذد اأفاإصبلحااهللااألرضاديىا
عةنةُتاكمذاذكآاادلفاآوف،اإعذاإصبلحااهللااألرضاديىاادابذراحذج ااخليقاادلذدي اقأفاأصيحااهللاخيس ا
األرضاديىاادوجواادلواَقاوادلطذققادلنذَعااخليقاوعلذحله ،اَخيقااهللاادلنذَعاادلذدي اوى ىاخيسواالتساغبلذلذا
االيافذعاهبذاإذاتسخآىذاذل اتسبحذيو،اأواديىاادابذراحذج ااخليقاادلةنوي ادبلطمئنذفاادنفاياوراح اادبذؿا
و
ّ
ايوديا
،اَجمعاإصبلح
واألعذف،اوذد اقبةث اادآتس اووضوحاشآية ازلم اصيىااهلل اديةواوتسي
َ
ُ
ااهللااألرض ْ
اإلصبلح ،ااإلصبلح اادلةنوي اادفطآي اادالويٍت ااإلرشذدي ادئلياذف اقبةث اادآتس اوددوة ااد دذة ،اواإلصبلحا
ادلذديادؤلرضآتيقاادلنذَعاادلذدي ،اَلبلحاادبذؿاىواعنايوعااإلصبلحاادلةنويادؤلرض،اادذيايؤدياحامذا
إىلااإلصبلحاادلذديادؤلرض،اينظآ:اَخآااد ينازلم اقنادمآاادآازي،ا"عفذتةحاادغةب".ا(طٔ،اقَتوت:ادارا
ادلاباادةيمة ،إٔٗٔىػٕٓٓٓ-ـ)،اٗٔ:أٓٛ؛اوادسآطيب،ا"ااجلذععاألحلذـاادسآنف"،ا:ٚا .ٕٕٚا
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،اوددوي،اوتسةأٌبااتساةةذبا
قوي،اوتسةذتسي
اجملذالتاوديىاٚتةعااألصة ة،اعناإصبلحادس ي،اوتآ
ّ
ّ
ذد ايفااد راتس ادن ااحل يثادنااإلصبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو،اَملذفاتفلة اذد اىنذؾ .ا
اإللهي الشامل:
مالمح منهج السورة في اإلصالح
ّ
اأصياواعنا
اإلذلي اادشذع  ،اَس ّ
أعذاادل نهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحا ّ
ادبشآياقلذَ ارلذالتو،احةثارمستااداورةاديمؤعنُتاادلنهذجاادذيا
خبلؿاقةذفاعنهجةذتااإلصبلحا
ّ
َأصيت ااداورةا
ينبغي اديةه اتسيوكو ادةليوا اإىل ااإلصبلح
ااإلذلي اادشذع اادلامثّ اقإصبلح اقذذل  ،ا ّ
ّ
عبلعحاعنهجااداورةايفااإلصبلحاادةس ي،اوادًتقوي،اواداةذتسي،اواد دوي،اوتسةأٌباعذاي ّؿ اديىا
ذد اعنااداطبةسذتاعنااداورةاادلآؽل ادن ااحل يثادنااإلصبلحاادبشآي اقلذَ ارلذالتو،اودن ا
صبلحاادبشآياقلذَ ارلذالتو .ا
ّا
قةذفاادلنهجةذتااديتاأصياهذاتسورةازلم ادئل
البشري
ثانيا :اإلصالح
ّ
جذءت اتسورة ازلم اظلوذجذ ادئلصبلح اادشذع  ،اذد اأف ازلم ا اصيى ااهلل اديةو اوتسي اىوا
قااإلصبلحااإلذلي،اوىواإصبلحاادبذؿ،اَبلاق ّ اعناإصبلحا
أظلوذجايفااإلصبلحاادشذع ،اوحىتاياح ّس
ّ
دويّ ،ا
قشآي ايسوـاقواادبشآايفاكذَ ارلذالتااإلصبلحاادةس ي اوادًتقوي اواالقالذدي اواداةذتسةّ ،اواد ا
ّ
وديىاٚتةعااألصة ةاادفآديّ اواداةذتسةّ اواد دويّ ،اوذد اعناقذباقوؿااهللاتةذىل :ﭐﱹﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ( .)1ا
البشري:
التخطيط لإلصالح
ّ
ادبشآي،اوق ا٘تثّيتايف :ااإلصبلحاادةس ي،ا
ّا
وىيااخلط ااديتااتبةاهذاتسورةازلم ادئلصبلحا
دوي .ا
وادًتقوي،او
اداةذتسي،اواد ّ
ّ
املطلب األً  :اإلصال ح العكدِ:
اأصياو ااداورة اعن اخبلؿ اقودو اتةذىل :ﭐﱹﭐﱊ
ّ

ق أت اتسورة ازلم اقذإلصبلح اادةس ي ،اوق
ﱋ ﱌ ﱍﱸ ﭐ ﭐ ﭐ(ٕ) ا  ،احةث اجةيو ااهلل اتسبحذيو ايف اعس ع اصور ااإلصبلح ،اَهواأصيهذا
وشآطهذ،اَبلارلذؿاألياإصبلحاقب ااإلصبلحاادةس ي،اَإذااٖتسقااإلصبلحاادةس ياَاةأٌباقة اها
ك اإصبلحاوتغةَت،اوعناصيحتادسة تواودسيواوأَلذرهاصيحتاأدمذدواأقواالاوأَةذال،اَبلاي ِ
فا ا
ُ
يف ااألرض ،اَإصبلح ااالداسذد اأص اإصبلح اادةم  ،اوق اذكآ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل اأ ّف اإصبلحا
(ٔ)اتسورةاادآد :أٔ.
(ٕ)اتسورةازلم :إ.
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االداسذداأى اعذااقا أاقوااإلتسبلـ،اوأكثآاعذاتةآضادو؛اوذد األفاإصبلحاادفلآةاىواعب أا اك ا
إصبلح...وأدظ اتسبب اإلصبلح ااخليق ،األيو ايزي ادن اادنفس ادذدة ااإلذدذف ادغَت اعذ اقذـ اديةوا
وأليواالايُآجىاصبلحا
ا
اد دة  ،اويطهآ اادسيب اعن ااألوىذـ اادنذشئ ادن ااإلشآاؾ اواد ىآي اوعذ اقةنهمذ،ا
دسوـاتيطختادسوذل اقذدةسذئ اادضذد ،اوخائتايفوتسه اقآثذراتي اادةسذئ اادلثَتة ...اوإذااصيحا
االداسذداأعلناصبلحاادبذقي؛األفاادلآءاإياذفاقآوحوااوجامو...اَإصبلحااالداسذداىواعفاذحاقذبا
اإلصبلحايفاادةذج ،اوادفبلحايفااآلج ا(ٔ) .ا
وصبلحاقذؿاادلؤعناجةيوااهللاعلذَأةادلناح ّسقااداوحة ،اَذداوحة اأص اصبلحاقذؿاادلؤعن،ا
اصبلح اقذؿا
ِ
ويلوفاذد اقةبودي ااهللاوح ه،اقذؿااقنادذشورارٛتوااهللايفاقةذفاأفااداوحة اأص ُ
ادلؤعن:ا"وإصبلحاادبذؿاغلمعاإصبلحااألعوراكيهذ؛ األفاتلآَذتااإلياذفاتأٌباديىاحابارأيو،ا
األوىذـااديتاتيبّساهبذاأى ا
ا
َذداوحة اأص اصبلحاقذؿاادلؤعن،اوعنواتنبةثاادسوىاادلسذوع ادؤلخطذءاو
ادشآؾ ،اوحلذىذ ادنه اادسآنف ايف اعواضع اكثَتة ،اوادلةٌت :اأقذـ اأيظذرى اودسوذل اَبل ايفلآوف اإالا
صذحلذ،اوالايا قآوفاإالايذجحذ"ا(ٕ) .ا
التخطيط لإلصالح العقدي:
أعذااخلط ااديتااتبةاهذااداورةادئلصبلحاادةس ياوايطيستاعنهذاَهياعناخبلؿ :ا
إصبلح اادفلآ ،اوذد اعن اخبلؿ ااذلجوـ ااألديب اادةنةف اديى اادلفذر اادذين اغطّوا اديىااإلؽلذفاادذياىو اعنادوادياادفطآةاوادةس اادلحةح،اَةطّيواادسوذل اوَطآهت اوملايةميوىذايفاعةآَ ا
احلق اواتّبذدو،اَلذفاتفلَتى اتسيبةذاأدىاهب اإىلااتبذعاادبذط ِ
ناٍبَّ اادلفآ،اأعذاادلؤعنوفاَآعنواا
اوع َ
ّ
ّ
،اوتوصيوااهبذاإىلاأفاعذاجذءاقوازلم اصيىااهللاديةواوتسي اىوا
اقا اءاألهن اأدميواادسوذل اوَطآهت
ّ
ِ
ناٍبَّااإلؽلذف،ايسوؿاتةذىلاواصفذا
احلق اعنارهب ،اَلذفاتفلَتى اإغلذقةذاأدىاهب
اإىلااتبذعااحلقاوع َ
ّ
حذؿاادلؤعنُتاوادلفذرإتذهااإلؽلذفاقذحلقاوادلفآاقو:اﱹﱝﱞﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥﱦ
ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱸا(ٖ) .ا
وأشذراتسبحذيواوتةذىلايفاعاأد اإصبلحاادفلآاوادةس اإىلاضآورةاادًتقيايف اقآاءةاادسآنفاعنا
اداذوؽاواداأثّآ،اادذياي َعاإىلاتغةَتاادفلآاوإصبلحو،اَسذؿا
رلآداشلذرتس اادابلوةاادةمية اإىلاادا قآاو ّ
ّ
(ٔ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،أ:ا،ٖٚاٖ:أ٘،ا:ٚا.ٔٔٚ،ٔٔٛ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٙا
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ.

- ٕٔٛ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

تةذىل:اﭐﱹﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄﲅﲆﱸ (،)1اَحثّه اديىات قّآاادسآنفاود ـاإقفذؿاادسيوبا
آاادسآنفاػلآؾاادفلآ،ا
دنات قآه،اَإقفذذلذاالايامحاق خوؿااإلؽلذفاإدةهذاوااليافذعاهب اي اادسآنف،اوت قّ
ّ
ويااجةشااإلؽلذفاوغل ّ ده،اويااثَتاكواعنااخلَتايفاادنفوس،اوػلمةهذاعناادضةفاوادفاذد،اوغل دا
إؽلذهنذ،اوىواتسبة ادة ـاياةذفاادسآنفا(ٕ).
ادطآؽاواألتسذدةباادًتقوي :اكذتساخ اـااداورةاأتسيوباادًتغةباوادًتىةبايفاتثبةتااداوحة ااعنااداويلادناتسبة ااهللاتةذىل،اكمذاتسةأٌباتفلة اذد  .ا
د ىاادلؤعنُتاوٖتذيآى
ّ
مالمح منهج السورة في اإلصالح العقدي:
اأصياوااداورةاكمذا
أعذاادلنهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحاادةس ي،اَس ّ
يأٌب :ا
مناسبة سورة محمد لما قبلها:إفاتسورةازلم اع ية ،أتةٌت اأهنذاتةذجلاقضذيذ اتشآيةة ،اكأحلذـاادساذؿاواألتسآى،اووصفا
ادلؤعنُتاوادلذَآيناوادلنذَسُت،اوجزاءاك اعنه ،اوععاذد اَس ااَااحتااداورةاقذحل يثادناادلفذرا
ادلؤعنُت،اوخامتاتسورةااألحسذؼاقذحل يثادناإىبلؾاادفذتسسُتادنااإلؽلذف،اوىواَاقااإلشآاؾ،ا
و
ُ
(ٔ)اتسورةازلم :إٗ.
ِ
ياد َجذئِبُوُ،اوىذاايةٍتاأفاتفاَتاادسآنفاادلآًناوت قّآهاؽللنا
(ٕ)اذد اأفاادسآنفاَال َ
اديَىا َكثْػَآةِ َّ
،اوَالاتَػْنػ َسض َ
اؼلْيَ ُق َ
اادآّد َ
أفاياج ّ دايفاك ادلآايفاضوءاعذاتل اإدةواك اأع اعناتس ـاوحضذرة ،اودذااجذءااداةبَتاقذجلمي اادفةية ا
اداأع اواداف ّلآ اود ـ اايسطذدو ،اَيوا
ادلضذرد اﭐﱹﲁﱸ ااد ادّ اديى إت ّ د اوح وث اواتسامآار اادا قّآ او ّ
ايسطعااإلياذفادنات قّآاادسآنفادَنَ ِاةَوُ،اودوااكاميتادجذئبواوإدجذزهاوقػُةِّنتايفازعناادنيباصيىااهللاديةوا
ِ
اوييح اديةوا
وتسي ادنُا َي اادسآنف؛ اذد اأ ّف اد ـ ااكامذؿ اعهم اقةذف ادجذئب اادسآنف اي دو ادس اادلؤعن ّ
الكاشذَهذ،اَ عذغااإلياذفايناىادائمذاادلهذـاادللامي ،اوياذ ّكآاادلهذـاوادواجبذتاغَتاادللامي ،اويشةآاقآغب ا
اوعيح ايف اإ٘تذعهذ ،اأعذ اادلفذر اَس ادطّيوا ادسوذل اوَطآهت اومل ايُةميوىذ ،اَي اتَػ ُة ايفوتسه اقيس ا
شية ّ
اااحلقاواتبةوااادبذط .ا ا
الكاشذؼادجذئباادسآنف،اودذااياو ّ
وىذااعذايُةآؼاقذتس اتأثَتازغلذرية ا()Zeigarnik effectاياب اديةذدل اقيوعذازغلذرية ( ،)Bluma Zeigarnikاديتا
عذغاياذكآادائمذاادلهذـاوادواجبذتاغَتاادللامي اواديتا٘تتاعسذطةاهذ،ا
وىواينصاديىاأفااد
قذعتاقذكاشذَو،ا
ّ
ً
ويشةآ اقآغب اعيح ايف اإكمذذلذ ،اويانذتسى اادللامي  .اينظآ :اعسذد اديى ااإليًتيت ،ااتسًتجةت اقاذريخا
ٖٜٔٗ/ٚ/ٕٙىػ اعن اعوقع= ا .https://goo.gl/dXU4E6ودياوتسع ايف اقةذف اتأثَت ازغلذرية اينظآ ادراتس :
Gilles O. Einstein, & Mark A. McDaniel, "Forgetting of Intentions in Demanding Situations
Is Rapid". Journal of Experimental Psychology: Applied 3, (2003): 148.
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َسذؿاتةذىل:ﭐﱹﳓ ﳔﳕﳖ ﳗﱸ(ٔ)،اوقضة ااإلؽلذفاوادلفآاوادفاقاىياقضذيذادس ي ا،ا
كمذ اأ ّف اتسورة ااألحسذؼ اعلة اتةذجل اقضذيذ ادس ي  ،اوقذدآقط اقُت اذد اكيو ،اي رؾ اأف اذد اَةوا
اأفايلوفاعاجآدااعنا
إصبلحادس ياديمؤعن،اقأ ّف اادواجباديةوادن اتةذعيواععاادسضذيذااداشآيةة
ّ
َاقااإلشآاؾ؛احىتاالايلوفاععازعآةاادذيناكفآوا .ا
افتتاحية سورة محمد:ق أتااداورةاقبةذفاحسةس اوصفذتاادذيناكفآوااوحسةس اادذينانعنوا،اويفاقةذفاحسةس اذد ا
ٖتذيآاديمؤعنُتاعنااداةذع اععاادلفذراوعواالهت ،اووجوباقاذذل اقاذالادنةفذ؛األهن املاتنفةه اك ا
داهذاتسورةااألحسذؼ،اَثبتاداوى اوجحودى ،اكمذاأفايفا
وتسذئ ااد دوةاقذديتاىياأحاناواديتاتنذو
ّ
اتاوؿادوا
قةذفاحسةس اادلؤعنُتاوثواهب ،ادربةاودظ
ٌ
اديمؤعنُت،اويفاقةذفاىذااوىذااإصبلحادةسة َ
ةاع ْن ّ
يفاوااحلةذدادناطآيقااداوحة ،اوعواالةاادلفذر.ا ا
قبول العمل الصالح باإليمان:
ربطَت السورة َﭧﭐﭨﭐﱹ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اَبلاٙتآةاوال اقةم ادةم اصذحلاعناغَتاإؽلذف،اق اعلَته
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ(ٖ)،اَذآلي اادلآؽل اجةيتاا ِإلؽلَذ َف اقَػْة ً ِ
اايف اقبوؿاادةم اادلذحل،ا
يسوؿاادشةخازلم ااألعُتاادشنسةطي:ا"إ َّفاادْةم َاالاي ُلو ُفاص ِ
ذحلًذاإَِّالاقِثََبلثَِاأ ُُعوٍر:ا ْاأل ََّو ُؿا:اأَ ْفايَ ُلو َفا
َ
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ِ
اديَْة ِواو َتسيَّ ا...ادث ِ
َّيب َ َّ َّ
ةمذا
ذاجذءَاقِواادنِ ُّ
ذايف َ
َّذين:اأَ ْفايَ ُلو َفاادْ َةذع ُ اسلُْي ً
ُعطَذق ًاسذاد َم َ
اد َميواديَّواَ َ
اصيىااديوُ َ َ َ
ِ
ذف اوادْة ِسة َ ةِ اا َّ ِ
ِ
ذس ِْ ِ
َتس ِ
ةح ِا؛ اِأل َّ
َف اادْ َة َم َاا
ُت ااديَِّاو...ادثَّذد ُ
ث:اأَ ْف ايَ ُلو َف اادْ َة َم ُ َاعْبنةِّ َ
قػَْةػنَوُ َاوقػَ ْ َ
ااإلؽلَ َ َ
دلح َ
ذاديَىاأ َ
ا(ٗ)
ف ِ
َك َّ ِ
ذس"  .ا
َتس ِا
،اوادْ َةسة َ َةا َك ْذأل َ
ذدا ْس َ
اعنااداجآداهللاتةذىل،اَبلايشآؾاقواشةئذ شآكذاظذىآاا
وىذااَةواإصبلحادس ياديمؤعن،اَبلاق ّ
ّ
(٘)
أواخفةذ،اوالايفة اَةبلاإالاويسل اوجوااهللاَةو ،ﭐﭧﭐﭨ ﭐﭐﱹﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸﭐ .
وعنااإلصبلحاادةس يايفاقودواتةذىل :ﱹﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸ،اسلذطباه اقلف ا
اإلؽلذف،اوذد اأددىاالتساجذش ااإلؽلذفايفاقيوهب ،اواداأثَتايفايفوتسه ،اَاس يآااآلي اادلآؽل :ايذاعنا
ﱹﱁ ﱂ

(ٔ)اتسورةااألحسذؼ:اٖ٘ .ا
(ٕ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :أ .ا
(ٗ)اادشنسةطي،ا"أضواءاادبةذفايفاإيضذحاادسآنفاقذدسآنف"،اٖ:ا .ٜٔٙا
(٘)اتسورةازلم :ا .ٚا
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اتلفا اقلف ااإلؽلذف،اديةل ايلآةااهللايفايفوتسل ،اويفاٖتلة اشآيةاو،اإفاأردًبايلآااهللادل ،ا
وسلذطباه اقلف ااجلمع اإرشذد اذل اقأف ايلآة ادين ااهلل اتةذىل اىي اعاؤودة اٚتةع اادلؤعنُت اأَآاداا
وحلوعذتاوعؤتساذت،اَذدل اديىاثَػ ْغآ ِ
ةاع ْناثػُغَ ِآااإلتسبلـ .ا
َ
ّ
استخدام السورة أسلوب الترغيب:َود ااهللاادذينانعنوااإ ْفايلآوهاأ ْفاينلآى ،اويثبّتاأق اعه  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
(ٔ)
اجآداهلل،اوتوحة هاتسبحذيو،اَمةة ااهللا
ادي
اءاذل
آ
،اويفاىذااإغ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱸ
ّ
تةذىل اديمؤعنُت ،إتةيه اديى ايسُت اقنلآ ااهلل اد ينو اوألودةذئو ،اوحىت ايلوف ااإلصبلح اادةس يا
ديمؤعنُتاديىا٘تذعواوكمذدو،اَس اود ى اتسبحذيواقلبلحاقيوهب  ،اوثبذهتذ اديىااد ين اقة اادنلآ،ا
ذد اأفاتثبةتااألق اـاعًتتباديىاقوةاقيوهب ايفاعاواجه اادلفذر،اوالايلوفاذد اإالاحةنمذاتثبتا
ادسيوب اديى ااد ين ،اوىذه اىي اادغذي ااحلسةس اعن ااإلصبلح ،اوىي اادوصوؿ اإىل ااحلذد اادلااسةم ا
دذاادرب اقذدفة اادلضذرعاﱹﲫﱸ اد اؿاديىااتسامآارااداج د،ا
اداوي ،اواالتسامآاراديىاذد ،او ّ
َال ّف ااهللاذل ااالتسامآاراوادثبذتاديىاصبلحاقيوهب اودينه اإ ْفايلآواااهللاتةذىل.ا ا
وعناأتسذدةباادًتغةبايفااداورةاكذد :اإثبذتاوالي ااهللاديمؤعنُتاواخالذصه اهبذ،ايفاقودوا
تةذىل:اﭐﱹﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜﱸ(ٕ)،اَمنااكذفااديّواعوالهاويذصآها
ِ
اوٕتآد اادسيب اهلل اتةذىل،ا
َهو احابو اتسبحذيو اوكذَةو ،اوَةو اادغنة ادن اغَته ،اويف اذد اعزي
اتةيق ِّ
وٗتلةصااهللاادلؤعنُتاقذدوالي ،احذَزاذل اديىاإصبلحادسة هت ادائمذ؛احىتاالاتُايباعنه اقة اعنّ ا
اهللاديةه اهبذ.
استخدام السورة أسلوب الترىيب:إ ّف ااالتسامآار ايف ااإلصبلح اادةس ي-وعذ ايابةو اعن اإصبلحذت اأخآى اتسةذتسةّ اواقالذدي ا
وأخبلقة ،اوغَتىذ،اتؤدياكيهذاإىلاإصبلحاادبذؿ-ق اجةيوااهللاتسبحذيواعشآوطذاقة ـااداويلادنا
دينو،اديىاتسبة اادًتىةباواداه ي اديمؤعنُت،اَسذؿاتةذىل :ﱹﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳋ ﳌ ﳍﱸ(ٖ) ٔتةٌتا"اأفايب ؿاىؤالءآتَتاعنه ،اأياقأع اخَتاعنه ،اواخلَتي ايفااإلؽلذف...ا
ويلوفاىذااهت ي ااذل اقأفاتسةااأصيه اويأٌباقسوـانخآيناكمذاقذؿاتةذىل:اﱹﳅ ﳆ ﳇ
(ٔ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٕ)اتسورةازلم :أٔ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٖٛا
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ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱸ

ويفاىذااتثبةتادينيباصيىااهللاديةواوتسي اوتذكَتاقأفااهللا

دذملاْتذذل "ا(ٔ) .ا
وؽللن اأف اييمح اىذا ااداه ي اعن اتةبَت ااداورة ادن اصبلح اادبذؿ اقذجلمي اادفةية ايف اقودوا
تةذىل :ﭐﱹﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اواجلمي اادفةية اتفة ااداج داواحل وثايفاأص اوضةهذايفازعناعةُت،ا
ؤتذاأفاادفة اجذءاعذضةذاَهياالاتفة ااتسامآارااداج د،اق اغذي اعذاتفة اٖتسقاإصبلحاقذؿاادلؤعنُتا
إفاى َاوََّػ ْوااقشآطواوىوااداوحة ،اوىذاايشةآاقأفاإصبلحاادبذؿاعاحسقادن اتوَآاشآطو،اودن ا
ااتسًتَّدت اعنه اعنّ ااهلل ،اوىي اصبلح اادبذؿ ،اوأ ِ
اية اـ اادشآط ايبط اادلشآوط ،اَإف اتو ْدوا ُِ
ُدطةتا
دغَتى .ا ا
دلننذاإذااتأعينذااآلي ااألخآىاادوارداَةهذاإصبلحاادبذؿ،اوىياقودواتةذىل :ﭐﱹﭐﲒﲓ ﲔ
و
ّ
ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱸ(ٖ)،اتسنج اأفاإصبلحاادبذؿاجذءاّتمي اَةية ،اَةيهذا
عضذرع،اواجلمي اادفةية اذاتاادفة اادلضذرعاتفة ااحل وثاععااتسامآارااداج د،أتةٌت اأفاإصبلحا
قذؿ اادذين اقُايوا ايف اتسبة ااهلل اعاامآ ،اَذآلي اوعذ ايايوىذ ادبةذف احذؿ اادلؤعنُت اقة اادشهذدة ،اأيا
تسةه يه ااهلل اتةذىل اإىل اعنذزؿ ااداةذدة اوادلآاع  ،اويليح احذذل اقذدلغفآة اوادةفو ادن اتسةئذهت ا
َةليحوفاد خوؿااجلن ،ايسوؿاادبسذديارٛتوااهلل:ا" (تسةه يه )اأيايفااد ارين اقود االاخيف اَةوا
قة ااجملذى ةاإىلاك اعذاينفةه ارل داًاذد اديىاتسبة ااالتسامآارا(ويليحاقذذل )اأياعوضعاَلآى ا
َةجةيواعهةأادل اخَتاقةة اًادناك اشآانعنذًاعناادلخذوؼاعطمئنذًاقذإلؽلذفأتذاَةواعناادالةن ،ا
َإذااقا اأح ايفاتسبةيواتوىلاتسبحذيواوتةذىلاورثاواقأحاناعناتويلاادلساوؿادواكذفاحةذ(ٗ) .ا
ويسوؿاادزحةييارٛتوااهلل:ا" تسةػه ِي ِه اوي ِ
ادَّآَهذا َذلُ ْ اأياتسةوَسه ا
،اويُ ْ ِخيُ ُه ُ ْ
ااجلَنَّ َ َ
ََ ْ ْ َ ُ ْ
لي ُحاقذ َذلُ ْ َ
اديَّو اتةذىل اديةم أتذ اػلبو اويآضذه ،اويآش ى اإىل اطآيق ااجلن  ،اويليح احذذل اوأعآى اوشأهن ايفا
ادآَه اهبذ،ا
اآلخآة ،اأي اٖتفظ اأدمذذل اوٗتي اذل  ،اوي خيه اروضذت ااجلنذت اػلربوف اَةهذ ،اوق ّ
وأديمه اوقةّنهذاذل اعناغَتااتسا الؿ،احىتاإفاأىيهذايها وفاإىلاقةوهت اوعاذكنه اعناغَتاعآش ا
والاددة "(٘) .ا

(ٔ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٜا .ٔٙٚا
(ٕ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :اٗا–ا٘ .ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚاٖ٘ٔ.
(٘)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج"،ا:ٕٙا.ٛٚ
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كمذاأفاادلسذـايةززااتسامآارإت داصبلحاادبذؿاذل ،اَه اق اعذتوااديىااداوحة اوثباوااديةو،ا
ّ
َبلارلذؿادياب ي اواداغةَتاوادنلوصاوادآجوعادناشآطاإصبلحاقذذل  .ا
وق اذكآاادزحةييارٛتوااهللاقآاءةاأخآىايف ﱹﲓﱸ اتساشه اهبذاديىااحامذؿ اكوفاادلآادا
قذذل اي اوإصبلح اادبذؿ ادلن امل ايسا  ،اَسذؿ :ا"وادَّ ِذ ِ
اتسبِة ِ ااديَّ ِو اأي ااتساشه وا ،اوقآئ:ا
ين اقُايُوا ِايف َ
َ َ
ِ
(قذتيوا)(ٔ)،اأياجذى وا ،اَاػيَن اي ِ
ض َّ اأ َْدمذ َذلُْا :اَيناػلبطهذاويضةةهذ ،ا َتسةَػ ْه ي ِه ْا :اتسةه ياعناقسيا
ْ ُ
ِ
لي ُح اقذ َذلُْا:ا
حةذاإىلاادثواباأواتسةثبتاى اياه ،اأواتسةه يه ايفااد يةذاواآلخآةاإىلاعذاينفةه  ،ا َويُ ْ
حذذل اوشأهن ايفااد يةذاواآلخآة،اويبلحظاأفااذل اي اوإصبلحاادبذؿادلناملايسا ،اوأدرجاواايفاقودو:ا
قُاِيُوااقطآيقااداغيةب"(ٕ).ا ا
فريقي المؤمنين والكافرين بأسلوب االحتباك الض ّدي:
مقابلة السورة بين جزاء ْقذؿاادبسذديايفاتفاَتاقودواتةذىل:ﭐﱹﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ(زلم :)ٕ:ا"وق ادي اأفا
اآلي اعنااالحابذؾ:اذكآاضبلؿاادلفذراأوال(ٖ)اددةبلاديىاإرادةااذل ىاديمؤعنُتاثذيةذ،اوإصبلحاادبذؿا
ثذيةذاددةبلاديىاحذؼاإَاذدهاأوال"(ٗ) .ا
أواعذايامىاقذحلذؼاادلسذقيي(:)ٙا
إ ّف ااالحابذؾاادواردايفااآلي اىواعنااالحابذؾاادض ّ ي(٘) ا
ّ
(ٔ)ا قآأاأقوادمآواحفصاويةسوباقض اادسذؼاوكاآااداذء،اوادبذقوفاقفاحهمذاوأدفاقةنهمذا(قذتيوا)،اينظآ:اٚتذؿا
اد ينازلم اشآؼ،ا"علحفاداراادلحذق ايفاادسآاءاتاادةشآاادلاواتآةاعناطآيقاادشذطبة اواد رة".ا(طٔ،ا
طنطذ:اداراادلحذق اديًتاثٕٔٗ٘،ىػٕٓٓٗ-عػ):ا .٘ٓٚا
(ٕ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج"،ا:ٕٙاٗ .ٛا
(ٖ)ايسل ا(إضبلؿااهللاأدمذ َذل )اادواردايفاقودواتةذىل :ﭐﭐﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ

زلم :أ .ا
(ٗ)اادبسذدي،ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور"،ا:ٚآ٘ٔ .ا
(٘) اد يذفادب اادابلـ اأتسة  ،ا"االحابذؾايفاادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة " .اْتثاعاا اعنارتسذد اادلذجااَتا
(االحابذؾايفاادسآنفاادلآًن-دراتس اقبلغة )،اقإشآاؼاد .اأٛت اَاحيارعضذف،ا(ادلوص :اقا ااديغ اادةآقة ا،ا
كية ااآلداب،اجذعة اادلوص ،إ٘ٓٓـ):اٖ٘.
( )ٙاوىنذ اال اق ّ اعن اادافآيق اقُت اأتسيوب اادلسذقي اقُت ااألض اد اوقُت اأتسيوب ااالحابذؾ ،اَأتسيوب اادلسذقي اقُتا
األض اد،اأواعذايُةآؼاقذحلذؼاادلسذقيياكمذامسّذهاادزركشي،اَسذؿ:ا"احلذؼاادلسذقيي:اأفاغلامعايفاادلبلـا
عاسذقبلف،اَةحذؼ=ا=عناواح اعنهمذاعسذقيواد الد ااآلخآاديةو"،اق رااد ينازلم اقنادب ااهللاادزركشي،ا
"ادربىذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة  ،ا(طٔ،اعلآ:اداراإحةذءاادلاباادةآقة ادةاىا
ادبذيبااحلييباوشآكذؤه،أٖٚٙىػٜٔ٘ٚ-ـ)،اٖ:ا .ٕٜٔا
=
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وىواأفاػلذؼاعنااألوؿاعذاأثبتاض ّ ها(عذاجذءايظَتهاأواعسذقيو)ايفاادثذين،اوعناادثذيناعذاأثبتا
ض ّ ها(عذاجذءايظَتهاأواعسذقيو)ايفااألوؿ،اَإذااتأعينذايفااآلي ااألوىل :ﭐﱹﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
(ٔ)
ﱆ ﱇ ﱈﱸ ،اوادثذية  :ﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ(ٕ)،اصل اأهنمذادبذرةادناٚتي اذاتاأرقة اأطآاؼ،ايفاك اطآؼا
،اػلذؼاعسذقيواويظَتهايفاادطآؼااآلخآ،اوؽللناتوضةحاذد اقذدلخططااآلٌب:
ضّ ُ
ا

ا

ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱸ
عذكور ا
(ٔ) ا
إضبلؿا
أدمذؿاادلفذر ا

ﱹﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱸ

 +ا

زلذوؼ ا
(ٕ) ا
إَاذداقذؿ ا
ادلفذر ا

ا

عذكور ا
(ٕ) ا
إصبلحاقذؿاادلؤعنُت ا

 +ا

زلذوؼ ا
(ٔ) ا
ى اي اادلؤعنُت ا
وقبوؿاأدمذذل ا

َذدسآنف احذؼ اعن ااآلي ااألوىل ا(إَاذد اقذؿ اادلفذر) اوأثبت اض ّ ه ايف ااآلي اادثذية اوىوا
( إصبلحاقذؿاادلؤعنُت)،اوحذؼاعنااآلي اادثذية ا(ى اي اادلؤعنُتاوقبوؿاأدمذذل )اوأثبتايظَتهايفا
اآلي ااألوىلاوىوا(إضبلؿاأدمذؿاادلفذر)،اوديىاذد اَذالحابذؾاغلآياَةوااحلذؼ،اواحلذؼايوعا
إغلذزا اقذحلذؼ ،اواالحابذؾاقنذءاديىاذد اىواعنااإلغلذزاقذحلذؼ،اوىوا
عناأيواع ااإلغلذز،ايامى ا ا
عظهآاعناعظذىآاإدجذزاادسآنفاادلآًن .ا
وتلمناقبلغ ااالحابذؾا يفاىذهاادوجذزةااديتاتةام اديىاذكذءاادسذرئاواداذعع،اوتةوؿاديىا
اع َسةّ اقُت ااجلم اادلاسذقي  ،اَةح ّاه ايوع اعةُت اعن اادةبلق اقُت ااجلم اادلذكورة ا=واحملذوَ ،ا
=
اااااَذحلذؼ اادلسذقيي ُ
حةث ايسع اقُت ااألدفذظ اادض ي اَسط ،اوأعذ ااالحابذؾ اأصبلً اَةسع اقُت ااألدفذظ اادض ي اويامى ااالحابذؾا
ادض ي،ااكمذايسعاقُتااألدفذظاادلاشذهب اويامىااالحابذؾاادلاشذقو،اأواادلانذظآةاويامىااالحابذؾاادلانذظآ،اأوا
ٍ
يودذفاعنهذايفايص اواح اَةلوف ااحابذكذًا
قُت اادلنفة اوادلثبا اويامىااالحابذؾ اادلنفياادلثبت،اوق ايشًتؾ ا
عشًتكاذً،اَذالحابذؾاإذف:ا"أفايؤتى اقلبلعُت ايفاادنصايفاك ٍ اعنهمذاعاضذداف،اأواعاشذهبذف،اأواعانذظآاف،ا
ٍ
يودذفاعنهمذايفايصاواح ،اَةحذؼاعناأح اادلبلعُتااكيم ،اأواٚتي اإغلذازاايأٌباعذا
أواعنفةذف،اأوايشًتؾا
ي ؿاديىااحملذوؼايفاادثذين،ااوػلذؼاعناادثذيناكيم اأواٚتي اأيضذاق اأتىاعذاي ؿاديةهذايفااألوؿ،اَةلوفا
اجزء ااجلزء ااألخآ ااوياممو ا اويفة ه اعن اغَتا
ٍا
قذقي اك ٍّ اعنهمذاددةبل اديىاعذ احذؼ اعن ااألخآ ،ا اويلم ااك
إخبلؿايفاادنظ اوالاتليف".اينظآ:اأتسة ،ا"االحابذؾايفاادسآنفاادلآًن-دراتس اقبلغة ":ا.ٗٙ
(ٔ)ازلم :أ.
(ٕ)اتسورةازلم :إ.
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اوحاو ،اوإيسذظ اإدراكو اووج ايو؛ ادةسعا
احاو ،اوقةث اَلآه ،اوتنشةط اخةذدو ،اوإثذرة اايابذىو ّ
إثذرة ّ
كيم اذا
اداذععاديىاعآاداادلبلـ،اوياانبطاعةذينااألدفذظااديتاطواىذااداةبَتاعناادسآائناواألحواؿ ،او ّ
أعس اقاآائآاادنفساادلشغوَ ا
كذف اادلبلـاأق َر اديىاتنشةطاادفلآاواخلةذؿااكذفاأدخ
ايفاادسيب،او ّ
دائمذاقذألشةذءااديتاتوعضاوالاتاجيّى،اوتاسنّعاوالاتاب ّذؿ(ٔ) ،احةثاتذىباادنفساك اعذىبايفا
(ٕ)
ؿاديىايفساعذاتضمنوااديفظاعناادبةذف .ا
،اوالاتةو
عةآَ اعآاداادلبلـ
ِّ
ّ
إ ّفااتساخ اـاأتسيوبااالحابذؾايفايظ ااآلياُتااداذقساُتاأقآزاصورتُتاسلايفاُتاعاسذقياُتاعنا
اأخ ُذ اادةربة اوادةظ ا
يةوي او
األخآوي ،اوغذياو ْ
ّ
أدمذؿ اادنذس ،اعؤعنُت اوكفذرا ،اوذكآت اجزاءعلذ ااد ّ
س اتسآائآ ايفاو ،اَةليح ادسة توا
ديمؤعن ،اهبذا ااألتسيوب اادذي اينفذ اإىل ادسيو اوقيبو اوَلآه ،اوؽل ّ
قذداوحة ،اوالاياي اتسبة اادلفذر،اوإالاَا اقذدُو،اوحبطادميُو .ا
املطلب الجلنُ :اإلصال ح السَلُُّ
ويةٍتاقةذـاادلؤعنُتاقذإلصبلحاكايوؾاٚتذدياعاةيقاقلةفة ااداةذع اععاادلفذر،اوىذااادنوعا
مسيااداورةااداوَةسةُتا(ادساذؿ،اوادذيناكفآوا).
عنااإلصبلحاؽللناعبلحظاواعناا ْ
السياسي
التخطيط لإلصالح
ّ
اادذياقآاره اقودواتةذىل :ﭐﱹﱝﱞ
ادئلصبلحااداةذتسي اعناخبلؿااألص
أصيتاتسورةازلم
ّ
اّ
ّ
(ٖ)
ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱸ يسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"ىذااتبةُتا
دياببااألصة ايفاإضبلؿاأدمذؿاادلذَآيناوإصبلحاقذؿاادلؤعنُت...أياذد اكذئناقاببااتبذعا
ِّ
اوعاجذروف ايف اادلفآ ،اوى اق ا
ادلذَآين اادبذط اواتبذع اادلؤعنُت ااحلق"(ٗ) ،اَذدلفذر اديى اادبذط ،
ااحلق اادثذقت ،اَوجب اديى اادلؤعنُتا
ص ّ وا ادن اتسبة ااهلل اَبل اأع ايف اإصبلحه  ،اوادلؤعنوف اديى ّ
حةنئذاقاذؿاادلذَآين،ايسوؿاادشةخااداة يارٛتوااهلل:ا"حةثاقُتاذل اتةذىلاأى ااخلَتاوأى اادشآ،ا
وذكآ ادل اعنه اصف اايُةآَوف اهبذ اويامةزوف...يسوؿ اتةذىل اعآش ا ادبذده اإىل اعذ اَةو اصبلحه ،ا
ويلآى اديىاأد ائه :اﭐﱹﱱﱲ ﱳ ﱴﱸ يفااحلآباوادساذؿ،اَذص قوى اادساذؿ،اواضآقوااعنه ا
(ٔ) ازلم ازلم اأقواعوتسى،ا"خلذئصاادًتاكةبادراتس اٖتيةية ادلاذئ ادي اادلةذين" .ا(طٗ ،اعلآ :اعلاب اوىب ،ا
٘ٔٗٔىػٜٜٔٙ-ـ):اٖ٘ٔ.ٔٙٓ-ا ا
تسآاادفلذح ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمةّ ،إٓٗٔىػ):إٓٔ.
(ٕ)ادب ااهللاقنازلم اقناتسنذف،ا" ّا
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ
(ٗ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٙا
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ااشآهت "(ٔ) .ا
األدنذؽ،اح َّىتاتثخنوى اوتلاآوااشوكاه اوتبطيو ا
َ
أتااداورةااإلصبلحااداةذتسي اعنوا
وقنذءاديىاذد اَإفااخلط ااإلصبلحة اوادلنطيقاادذياق
ّ
ي،اَهواإصبلحاتسةذتسياقفلآادس ياتوحة ي .ا
ىوااإلصبلحاادةس
ّ
السياسي:
مالمح منهج السورة في اإلصالح
ّ
ااإلصبلحااداةذتسي،اعلذ :ا
أصيتااداورةاديمؤعنُتاركةزتُتاوقذد تُتاعناركذئزاوقواد
ّ
ّ
األولى :قاعدة في التعامل مع الكفار،اوادلامثّي أتذاييي :ا
ٔ-إزالة القوة المعادية لإلسالم :اوىذه اادسذد ة اتل ّف اهبذ اامسذ ااداورة ااداوَةسةُت ا(تسورةا
ادساذؿ ،اتسورة اادذين اكفآوا) ،احةث اأعآت ااداورة اقذإلثخذف ايف اادة ّو ،اوىو اش ة اتساةيه ؛ احىتا
تاحط اقوةاادة واوتاهذوى،اوال ايةوداذل اادس ارة اديىااذلجوـاأوااد َذع،اٍباقة اٖتسقاذد ايؤتسآا
عن ااتساأتسآ اويش اوثذقو؛ ادةاسآر ااحلق اادثذقت اويااةيي ايف ااألرض ،اويزوؿ اادبذط اعن ااألرض،ا
ﭧﭐﭨﭐﱹﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱸ(ٕ) ،يسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا
"وادلسلود :اهتوين اشأف اادلشآكُت ايف اقيوب اادلايمُت اوإغآاؤى اقسطع اداقآى ادةلوف ااد ين اكيوا
هلل"(ٖ) .إف اغذي اىذه ااألواعآ ا–كمذ ايسوؿ اادزحةيي ارٛتو ااهلل :-ا"إهنذء ااحلآب اوادساذؿ ،اوىذا ايفا
احلسةس احثاديىااداي اادلاااب،ادةةةشاادنذسايفاتسبلـاوأعذف،اويا اتبذدؿااألَلذر،اوتناشآاددوةا
اإلتسبلـاقذحللم اواإلقنذع،اواحلج اوادربىذف،اوادلودظ ااحلان "(ٗ) .ا
-2حكم األسرى :اَبة اٖتسق اادسذد ة ااألوىل ايلوف اإطبلؽ اتسآاح اأتسآى اادلفذر اإعذ اقبلا
عسذق  ،اعن اعذؿ اأو اعن اَ اء األتسآى اادلايمُت ،اأو اقإطبلقه اعسذق اَ ي اعن اعذؿ اأو ادم ،
ﭧﭐﭨﭐﱹﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﱸ(٘) .ا
العدو وش ّد الوثاق في عمومو في كل
ٖ-سريان ُحكم القتال وضرب الرقاب وإثخان ّ
زمان :اﭧﭐﭨﭐﱹﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱸ(،)ٙاأياحىتاتناهيااحلآباقُتااإلتسبلـاوأد ائو ،ااوحىتاالا
(ٔ)ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":اٗ .ٚٛا
(ٕ)اتسورةازلم :اٗ .ا
(ٖ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا .ٙٙا
(ٗ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت":ا:ٕٙا٘ .ٛا
(٘)اتسورةازلم :اٗ.
()ٙاتسورةازلم :اٗ .ا
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يلوف اشآؾ ،ا اوتلوف اكيم ااديّو اىي اادةيةذ(ٔ) ،ايسوؿ ااقن ادذشور ارٛتو ااهلل :ا"وادغذي اادلاافذدة اعنا
(حىت) ايفاقودواﱹ ﲂ ﲃ ﲄﱸ دياةية االادياسةة ،اأياألج اأفاتضعااحلآباأوزارىذ،اأيا
دةلف اادلشآكوف ادنهذ اَاأعنوا اعن ااحلآب اديةل اودةات اغذي احلل اادساذؿ ،اوادلةٌت اياامآ اىذاا
(ٕ)
باأ َْوز َارىذارلذزا
ا
احلل
ض َع ْ
اهبذاادةَ ِاهناادة واَةًتكوااحآقل " ،اويسوؿاادزحةييارٛتوااهلل:ا" َح َّىتاتَ َ
ااحلَْآ ُ
(ٖ)
دنااياهذءااحلآب،اأياحىتاتنسضيااحلآباأواتناهي،اوملايبقاإالاعاي اأواعاذمل"  .ا
الثانية :قاعدة في التعامل مع القادة الربّانيين :اوىذه اادسذد ة اتل ّف اهبذ ااتس ااداورةا
ادا اوقةفيا(تسورةازلم ) احةثاغلباطذداه ايفاتطبةقاادشآية ااإلتسبلعة ،اوادلمثّي اقذدسذئ ااألديىا
ِ
هاعناتسذراديىاعنهجو،اَبلاصبلحاديمايمُتاإالاقأي يا
زلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اٍباعناقة َ
اشآوا اأرواحه ارخةل ايف اتسبة ااهلل ،اودذد اجذءت اتسورة ازلم اتبُتا
رلذى ين ارقّذى ارّهب اتآقة ْ
اقابلء ااديّو ادةبذده اقةضه اقبةض اّتهذد اادلفذر ،ادةس ااتساةذي اعن ااهلل اقذدلؤعنُت ادنلآة ادينو ،اق ا
احب ااد يةذ ،اَةهوف اديةه اادلوت ايف اتسبة ايلآة ادين ااهللا
دةبايةه اويليحه اويفآغ اعن اقيوهب
ّ
(ٗ)
تةذىل،اَهذهاىيا"احللم ااديتا ا َشَآعااهللاجهذداادلفذراقأي ياادلؤعنُتاألجيهذ" ،اويفاذد اهتةئ ا
ذل ادسةذدة ااألع اوإصبلحهذ اقأي ي ااجملذى ين اادذياىذيت اديةه اأيفاه ايف اتسبة ايلآة ااحلق،

ﭧﭐﭨﭐﱹﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙﱸ ٘ا ا

املطلب الجللح :اإلصال ح الدعٌِّ
يةٍت ا قذإلصبلح ااد دوي :اقةذـ ااد دذة اقذد دوة اإىل ااهلل اتةذىل اوإصبلح ارلامةذهت اديى اقةن ا
اوىوااحلق اادذياىواشآعا
وقلَتة ،اإصبلحذ اذاتةذ،ا اوعؤتساةذ...قأفاتلوفاددوتواقذئم اديىاادلسل
ّ
اهللاتةذىل،اوأفايلوفااد ادة اعؤصبلاشآدةذ،اوعآادةذاألحواؿاادل دوين،اوحذجذهت اودذداهت ،اعاّبةذا
اأصيهذاادسآنفاادلآًناعناخبلؿانيذتواوتسورهاكاورةازلم ،ايةذجلاهبذا
يفاك اذد اعنهجة اددوي ّ
(ٔ)اينظآ:اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٕ:ا٘.ٔٚ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا .ٜٙا
(ٖ)اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت":ا:ٕٙاٖ .ٛا
)ٗ)ا إمسذدة اقنادمآاقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة ".اٖتسةقاتسذعياقنازلم اتسبلع ،ا(طٕ،اادآيذض:اداراطةب ا
طةب ادينشآاواداوزيع،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ)،اٗ:إٔ.
(٘)اتسورةازلم :اٗ .ا
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أحواؿاادل دوين،اَانجحادن ىذاددوتواوتثمآايفاٖتسةقاصبلحاقذذل  .ا
واد دذةاإىلااهللاتةذىلاديةه اواجباكبَتايفاإصبلحااجملامع،اٖتسةسذاديخَتي ااديتاعنّهذااهللا
ديى اىذه ااألع  ،اقشآط اأعآىذ اقذدلةآوؼ اوهنةهذ ادن اادلنلآ ،ﭧﭐﭨﭐ ﭐﱹﱎ ﱏ ﱐﱑ
ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱸ(ٔ)،اَذإلصبلحاىواادغذي اعناإغلذدا
(ٕ)
ادبشآ،اوى اعليّفوفاقإصبلحااألرضاوتةمَتىذ ،ﭧﭐﭨﭐﱹﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱸ
وىذااادنوعاعنااإلصبلحاؽللناعبلحظاواعنااتس ااداورةااداوقةفيا(زلم )،اأياأفاااتّبذعاعنهجازلم ا
يساضياعنااد دذةااتبذعاعنهجواوطآيساوايفااد دوةاإىلااهلل؛اداأٌبااد دوةاٙتذرىذ .ا
الدعوي
التخطيط لإلصالح
ّ
دوي اقلذَ اأشلذدواوأقةذده ،اغل اال ازلذد اتغةةبذادفسواادواقعا
إ ّف اادلاأع احلآك ااإلصبلحااد ّ
دوي ايفاادواقع،ا
دوي،اشلذاقيّ اعناٙتذراوياذئجاادةم ااد ّ
وغفي ادنو،اود ـاحضورهايفااداخطةطااد ّ
اتأزـ اأوضذع اادلايمُت ،اوجةيه ايف اعؤخآةا
َذدغفي ادن اادواقع اواجله اقو اتسذى اإىل اح ّ اكبَت ايف ّ
ادسذَي ،اويشا ااألعآاحةنمذاصل اعناي دواإىلاإح اثاقطةة اععاادواقع،اَذيشغ اادلايموفاحةنئذا
دناواقةه اوقضذيذى اادلآكزي اإىلاقضذيذاىذعشة ،اشلذاَاح ارلذالاكبَتااألد اءااإلتسبلـاالتساغبلؿا
حذد اٗت يآاادلايمُتادناواقةه اواإلطذح اهب (ٖ)،اوعناأج اذد اكيواكذفاالاق ّ اعناقةذفاأثآاَسوا
دوي اوصوالاإىلاإصبلحذتادس ي اوتآقوي اوتسةذتسةّ اتوص ايفاهنذي ا
ادواقعايفاادةم ااإلصبلحيااد ّ
اقعاضآوريا
األعآاإىلاإصبلحاادبذؿ،اودذد اَهياخط اإصبلحة اددويّ اقفسواادواقع،اذد اأفاَسواادو
ّ
ألي اخط اإصبلحة ،اوإالاملاياحسقااذل ؼاعنهذ؛ادة ـاٖت ي اادلنطيقاادذياتنطيقاعنواىذهااخلط ،
وىذااعذاأ ّك هااألتساذذادمآادبة احان ،احةثاقذؿ:ا"إفادراتس ااجملامةذت،اوَه اواقةهذ،اوتذرؼلهذا
وثسذَاهذ اوعةذدالهتذ ااالجامذدة  ،اىو اادذي ايوضح ادنذ اكةفةذت اوندةذت ااداةذع اعةهذ ،اوعواصفذتا
خطذهبذ،اوادفسواادذياؽل ّالننذاعناادا رجايفااألخذاقة ىذاإىلاتسوًناتسيوكهذاقشآعااهلل"(ٗ).ا ا
ودبةذفاذد االاق ّ اعناتنذوؿاىذااادلوضوعاعناد ةاجوايب :ا
(ٔ)اتسورةانؿادمآاف:آٔٔ.
(ٕ)اتسورةاىود:أ.ٙ
(ٖ)اينظآ:اَذيزةاد يل،ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ":اٗٔٔ؛ا اودب اادلبَت اٛتة ي،ا"َسواادواقعا
يفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ".ارلي اادبةذفاٖٕٗ،ا(ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):اٗ .ا
(ٗ)ادمآادبة احان ،ا"عس ع ااكاذبااألع ا(َسو اادواقعاأصوؿاوضواقط ،اأٛت اقودود)" ،اد دا٘.ٚا"اتسًتجةتا
قاذريخأٖٕٖٜٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا .https://goo.gl/ZF1yyRا
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أوال :تأصيل سورة محمد لفقو الواقع:
إفاادلاأع ايفاادسآنفاادلاآًنادة رؾاأفانيذتواكيهذاق اأ َْودَتاادواقعاعلذي اكبَتة،اويب واَةهذا
ادواقعاجيةذ،اذد اأفاادسآنفاادلآًنأتسذص هااألرقة ااديتاأشذراإدةهذ ا
قودواتةذىل:اﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
(ٔ)
ﱽﱾ ﱿﱠ .
وتسخاآها
ااتبُتادنذااىامذـاادسآنفاقذإلياذفازلوراىذااادلوف،اوادذياعناأجيواخيقااهللاادلوفا ّا
دو،اوق اأيزؿااهللادزاوج اادسآنفادبٍتاندـ،اوىواادذياخيسه اوخيقاواقةه ،اوعذاأيزؿاَةواعنا
تشآيعاأواحل اأواتةية اإالاوينذتسبااإلياذف(ٕ)،ادذااَمذاتسنذكآهاعناتأصة اتسورةازلم اوادابذرىذا
ديواقعاىواديىاتسبة اادامثة اَسط،اوإالاَذدسآنفاكيواكمذاذكآيذاىواعثذؿاالدابذراادواقعاواالىامذـا
قو .ا
اأصيتاتسورةازلم ادفسواادواقعاكمذايأٌب :ا
وق ّ
(ٖ)
ٔ-ﭧﭐﭨﭐﭐﱹﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳﱴﱸ
تاح ّ ثاتسورةازلم اقآيذهتذاكيهذادناواقعاادذيناكفآوااوادلنذَسُت،اعبةّن اذد ادينيباصيىااهللا
ديةواوتسي ،اوديمؤعنُتايفاك ازعذف،اوسليِّ ةاعؤاعآاهت  ،وص ّ ى ادناتسبة ااهلل،اوذد ااكيواديىا
،اوعوضح ااألتسيوبااألعث ايفاعةذجل اد واهن اوعلآى ،اذد اأ ّفااحلآبا
تسبة ااإلٚتذؿاالاادافلة
ّ
اوعن اديةهذ ،اَسضة ااداورة اق ؽل ا
قُت ااحلق اوادبذط اواقة اقذئم اإىل اأف ايآث ااهلل اتةذىل ااألرض َ
عةذصآة،اوشلذا٘تس احةذةاادلايمُتايفاك اواقعاوزعذف،اوىياعورداوعل ر ادذب ازالؿايف اكةفة ا
ّ
اداةذع اععاادلفذراوادلنذَسُتايفاك ازعذف،اوىذااكيواددة اديىااىامذـااداورةاقذدواقع،اوىياددوةا
ديمؤعنُتاإىلاتةي اَسواادواقع،اود ـااجله اقو،ااواتسابذي اتسبة ااجملآعُت،اوعةآَ اسلططذهت اوعؤاعآاهت ا
ادنواأدتايفازعذينذاإىلاخيوااداذح األد ائنذادةةةثواايفااألرضاادفاذد .ا
ض ّ اادلايمُت،اإذاادغفي
ّ
(ٗ)
ٕ-ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱹﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣﱸ
إ ّف اعناأصوؿادسة ةااداوحة ااديتاجذءتاهبذاالاإدواإالااهللاعب أاادوالءاوادرباء،اَهواالزـاعنا
(ٔ)اتسورةايويسا .٘ٚا
(ٕ) اينظآ :اأٛت اقودود ،ا"َسو اادواقع اأصوؿ اوضواقط" :أ .ٚا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٕٖٜٗ/٘/ىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/JajhbC

(ٖ)اتسورةااأليةذـ:ا٘٘.
(ٗ)اتسورةازلم :ا.ٜٔ
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دوازـاالاإدواإالااهلل،اوىواجزءاعناعةٌتاادشهذدة ،ا اوشآطاعناشآوطااإلؽلذف ،ااوأوثقادآىااإلؽلذف،ا
اوقفسواادواقعايلام اٖتسةقاىذااادلب أ،اوَسواادلاي ادواقةو-كمذاذكآاادشةخااداة يارٛتوااهلل-اعنا
دوازـاالاإدواإالااهلل(ٔ)،اوقةذفاذد اأفاادوالء اياضمن :ا"زلب اادلؤعنُتاألج اإؽلذهن اويلآهت اوادنلحا
ذل اوإدذياه ،اوعذاييحقاذد اعناحسوؽاادلؤعنُت"(ٕ)،اوعنااألعورااديتاتاحسق اهبذايلآةاادلؤعنا
ادذب ادنادآضو ،ااواد دذءادواقظهآاادغةباقذدنلآاواداوَةقا
ألخةو:ااد َذعادنواقذدنفساأواقذدلذؿ ،ااو ّا
وادا اد،اقاابعاأخبذراادلايمُتايفاأضلذءااألرضاوادوقوؼاديىاأحواذل اوواقةه ا(ٖ) .ا
اياضمن ايلآة اادلؤعنُت ،اوعن ايلآهت ا
وديةو اَمن ادوازـ اال اإدو اإال ااهلل اادوالء اوادرباء ،اوادذي ّ
ادودياقواقةه اوأحواذل ،اوادال ّ ياخلططاأد ائه .ا ا
ٖ-المنهج التشريعي في تشريع القتال :اوعآادذة ااداورة ادواقع اادلايمُت اوحةثةّذتو اقوةا
اتسنفليوا
وضةفذ ،احةث اأظهآت ااداورة اعنهج اادا ّرج ايف اتشآيع اادساذؿ ،اعآادذة ادفسو اادلآحي  ،اشلذ
ّ
الحسذادن ااحل يثادناَسواادلآحي  .ا
ثانيا :مالمح منهج السورة في بيان أثر فقو الواقع في إصالح البال
تسنانذوؿاعبلعحاعنهجااداورةايفاقةذفاادةبلق اقُتااد دوةاوَسواادواقع،اقبةذفاأثآاَسواادواقعايفا
إصبلح اادبذؿ ،اوذد اعن اخبلؿ اتأصة اتسورة ازلم ادسواد اوعسوعذت اأتسذتسة ايف اَسو اادواقعا
دوي اقفسو اادواقع ،اداظهآ انثذر ااإلصبلحا
دوي ،اػلاذجهذ ااد دذة ايف اتطبةق اخط ااإلصبلح ااد ّ
اد ّ
دوياقفسواادواقعاديىاواقعاادل دويّن .ا
اد ّ
اداةذتسي،اويؤديا
دوي اأكيواوٙتذرهايفااإلصبلحاادةس ياوادًتقوي او
اوحىتايؤٌبااإلصبلحااد ّ
ّ
قذداذيلاإىلاإصبلحاادبذؿ،اكذفاالاق ّ اعناقةذـاىذاااإلصبلحاديىاقواد اوأصوؿاوأتسساشآدة ،اوق ا
دوي،اوقذد ةاَسواادواقعاتنبٍتا
ّ
أصيتاتسورةازلم اقذد ةاَسواادواقعاكأتسذسايسوـاديةوااإلصبلحااد ّ
اأصيتاتسورةازلم ا
ديىاقذد ةاقوي ايفااد دوةاإىلااهللاوىيااد دوةاإىلااهللاديىاقةّن اوقلَتة،اوق ّ
ذلذه اادسذد ة اديى اطآيس اادلسذقي اقُت احذد اوعنهج اوتسيوؾ اواىا اء اادلؤعنُت اوضبلؿ اادلذَآين،

(ٔ)ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":إٗ٘ .ا
(ٕ) ادب ااهللاقنادب اادةزيزااجلربين،ا"هتذيباتاهة اادةسة ةااإلتسبلعة ".ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ااداةودي :اطبة ا
علاب اادلي اَه اادوطنة ،إ٘ٗٔىػ):ا.ٕٔٚ
(ٖ)اينظآ:اصلبلءاجربوين،ا"ادوالءاوادرباءاعنادوازـاالاإدواإالااهلل" .اعسذؿاديىاشبل ااألدوك ،ا"اتسًتجةتاقاذريخا
ٕٖٜ٘ٔٗ/٘/ىػ"اعناعوقعا.https://goo.gl/acCgFx
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ﭧﭐﭨ ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱸ(ٔ) ،اوادلآاد :ااحللم ا
دوةاديىايسُتاوحق اوحج اواضح اوقآىذفاشآدياودسيي(ٕ)،ا
وادبلَتةايفااد دوةاإىلااهلل،اأيااد
ّ
وىواعذايامىاقيغ ااإلدارةااحل يث :ااداخطةط،ايسوؿازلم ارشة ارضذارٛتوااهلل:ا" ﭐﱹﭐﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ِ
ابُتا
ﱬﱭﱸ
أياديىاح َّج اوقلَتةاعنارقّواَةمذايؤعناقواوي دواإدةواىذديذاعها يذاقو،اَذدبةِّػنَ اعذايَ ّ
ُ
قوااحلقايفاك ّاشيءاْتابو،ااكذدربىذفايفاادةسيةَّذت،اوادنّلوصايفاادنّسيةّذت .)ٖ("...ا
ّ
(ٗ)
َذدبةّن اوادبلَتةاأخصاعناادةي ،اَػ ُهمذادي اععاوضوحاوإدراؾاويسُت ،ااواد دوةاإىلااهللاالا
وديازائ اديىاادلةآَ اوادةي ،اياجذوزاادلةذرؼاواألحواؿاادظذىآةاإىلا
ادابُت،اوعلذا"
اذلذاعناادابلآ و ّ ا
ُّ
قّ
ٌ
نَذؽاعناادلسذص اادةية ،اوادلضذعُتااجليةي "(٘)٘ ،ت ّلنااد ادة اعناادامةةزاقُتااحلقاوادبذط ( .)ٙا
ويظَت اىذه ااآلي ايف اتأصة ااد دوة اإىل ااهلل اديى اقلَتة اوقةّن اقودو اتةذىل:
ﭐﱹﱰﱱﱲﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱸ( .)ٚا
وتآتلزاقذد ةااد دوةاإىلااهللاديىاقةّن اوقلَتةاديىاأرقة اأركذف(،)ٛاالاق ّ ادي ادة اأفايفسههذا
اوتاأص ادن ه اقذد ة اَسو اادواقع،ا
يفسههذ اوياسنهذ؛ احىت اتلوف اددوتو اإىل ااهلل اديى اقةّن اوقلَتة،
ّ
دوي اجملامةو ،اقإصبلح اقذدو ،اتسواء اتةيق اذد ا
ويظهآ ادن اذد اأثآ اَسو اادواقع ايف ااإلصبلح ااد ّا
اأصياهذاتسورةازلم اكذآلٌب :ا
ٔتوضوعااد دوةاأوااد ادة اأواادل دواأواعنهجة ااد دوة،اوق ّ
(ٔ)اتسورةازلم :اٗٔ.
(ٕ) اينظآ:ااقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة "،اٗ:إٕٗ؛اوادسآطيب،ا"اجلذععاألحلذـاادسآنف"،ا:ٜإٗٚ؛ااوزلم ا
رشة ارضذ،ا"تفاَتاادسآنفااحللة ا(تفاَتاادلنذر)".ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع اديلاذب،آٜٜٔـ):ا
 .ٕٛا
(ٖ)ارضذ،ا"تفاَتاادسآنفااحللة "،إٔ:اٖٗ.
(ٗ)اينظآ:اادفَتوزانقذدي،ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز"،اقلَتةايفاادبلَتة،إ:إٕٗ .ا
(٘) اد يذف اأجذي  ،ا"خطذب اادنذس ايف اادسآنف اادلآًن اقآاءة ايف ايودة اادلضذعُت اونَذقهذ" .ا(عؤتسا اعؤعنوف اقبلا
ح ود ادؤلْتذث اواد راتسذت ،ا :)ٕٓٔٚا٘ .ا"اتسًتجةت اقاذريخ أٖٜٗ/٘/ٕٙىػ" اعن اعوقعا
.https://goo.gl/LRjokp

( )ٙاينظآ:ااحلاُتاقناعاةوداادبغوي ،ا"عةذملاادانػزي ".اٖتسةق ازلم اادنمآ،ا اودثمذفاضمَتي ،ااوتسيةمذفااحلآش،ا
(طٗ،اادآيذض:اداراطةب ،أٗٔٚىػأٜٜٚ-ـ)،اٗ:اٗ.ٕٛ
()ٚاتسورةايوتسف:ا.ٔٓٛ
( )ٛاينظآ اأركذف ااد دوة ايف :اتسةة اقن اديي اقن اوىف اادسحطذين ،ا"احللم ايف ااد دوة اإىل ااهلل اتةذىل" .ا(طٔ،ا
ادلميل اادةآقة ااداةودي :اوزارةاادشؤوفااإلتسبلعة اواألوقذؼاواد دوةاواإلرشذد،اٖٕٗٔىػ):ا.ٔ٘ٓ-ٕٜٔ
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ٔ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بفقو المقاصد (موضوع الدعوة)
ؿاديىاحجة اادابذرا
:اىياعلذحلاادةبذدااديتاشآدتاعناأجيهذ ااألحلذـ(ٔ)،اويُاا
ادلسذص
ُ
ُ
ادلسذص اعناتسورةازلم اقسودواتةذىل:ﭐﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱰﱸ(ٕ) .ا
وجوااد الد  :اأ ّفااحلقاادذيااتبةواادلؤعنوفاىواعذايػُِّزؿاديىازلم ،اَهواشآعااهللاتةذىل،اوىوا
ادلسل اوادغذي ا اديتاعناأجيهذايزؿاادسآنفاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اوىذااعناأقيغااحلججا
ديىاادابذراادلسذص ،اودلناىذااعذذاايةٍتاقذدناب ادي دذة،اوعذذااؼل عه ايفارلذؿاَسواادواقع؟اوعذا
أثآهايفاإصبلحاقذؿاادل دوين؟ ا
ينبغياأفايلوفايلبادةٍت ااد ادة ؛احىتاتلوفاددوتو اديىاقلَتة،اوتثمآا
إف اَسواادلسذص ا
ْ
؛احىتاالاػلآؼاوالا
يفاصبلحاقذؿاادل دوين،اوأفايلوفاادضذقطااألوؿاادذيايضبطادبلقاو اقذدواقع
ّ
يغَتايفادينااهللاتةذىل .ا
ّ
َذدلليحاكمذايسوؿاادنجذر:ا"الاياحآؾاعناَآاغ،اوإظلذايفاواقعاياحم اَةواحسةس اادوحي،ا
ّ
واديتات دوهاإىلااإلصبلح،اوكشآطاعب ئياديةواأفايفه اادواقعاادذيايآي اأفاغلآيواديىاأتسذساعنا
ادوحي ،اوكيمذ اكذف اَهمو اأمش اكذيت اق رتو اديى اتلةةفو اْتاب اعساضةذت اادوحي اأكرب ،أتذا
ياالشفاعناادلفذص ااديتاياه اعنهذاتطويةوادةنفة اْتسةس ااد ين"(ٖ) .ا
ٕ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بالداعية:
إ ّفااد ادة اينبغياأفايلوفاديىاقلَتةاقأفايلوفاعاايّحذاقةُ ّ ةاقوي ،اوعنهذ :ا
التأصيل الشرعياأصيتااداورةادذد اقسودواتةذىل :ﱹﭐﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﱸ زلم :ا .ٜٔا
وق ّ
وجوااد الد :اإفااد ادة اإىلااهللاينبغياأفايبٍتاديمواأوالاديىاأتسساشآدة ايذقة اعناادسآنفا
(ٔ) اينظآ :اأٛت اادآياوين ،ا"يظآي اادلسذص ادن ااإلعذـ اادشذطيب" .ا(طٗ ،اىَتي ف ،اََتجةنةذ ،اادواليذت اادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜ٘ٔـ):أٜ؛اويوتسفاحذع اادةذمل،ا"ادلسذص اادةذع اديشآية ا
اإلتسبلعة ".ا(طٕ،اىَتي ف،اادواليذتاادلاح ةااألعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜٗٔـ):ا .ٜٚا
(ٕ)اتسورةازلم  .ٖ-ٕ:ا
(ٖ)ادب ااجملة اادنجذر،ا"يفاَسواادا يناَهمذاوتنػزيبل".اتسياي اكاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث،أ:ا.ٙٙا
"اتسًتجةتاقاذريخأٖٜٗ/٘/ٕٚىػ"اعناعوقع. https://goo.gl/PGKkFN
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وتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسي ،اوخذص ادي ااداوحة ا(الاإدواإالااهلل)،ا َبِوايفسواادوالءاوادرباءاادذيا
ييزعنذايفادبلقذتنذاععاغَتيذاعنااألع ،اوقِِو ايةآؼاحسةس اادنلآاؤتذذاايلوف،اوقذدسآنفاي رؾاتسب ا
اجملآعُتاوسلططذهت ،اوعذاغلباحةذؿاذد  .ا
وػلاذجادي اَسواادواقعاد ىااد دذةاقة اذد اإىلاتسة ااالطبلعاوٕت ّ دهايفاسلايفاادةيوـا
ادشآدة اوادلةذصآة،اذد اأفااألح اثايفاىذااادةلآاعااذرد ،اوالاؽللنات اركهذاوَسههذاإالاقاة ا
االطبلعاوٕت ّ ده(ٔ) ،اوالايبذدغاإفاقينذاإفاَسواادواقعاىواخبلص اجملمود اعناادةيوـاادشآدة اوادةيوـا
ادلةذصآةاادلاج دة .ا
حكم الوقت(ٕ) اادظآوؼااديتا٘تآ اقذألع اعناحةثاادسوةاوادضةفاوغَتا
وىوادي ايبحثايف اَه اادلآحي او
ّ
(ٖ)
ااديتاتافآعادنا
ذد ،اٍباَه اادواجباَةهذ،اقانػزي ااحلل اادذيايابلءـاعةهذ ،اوىواعناادلاذئ
ّ
َسواادواقعاّتذيبواادانػزيييااداطبةسي .ا
ؿاديىاحجة اادابذراَسواادلآحي اعناتسورةازلم ااكوهنذاتسورةاع ية ،اٖت ّ ثتادناادلنهجا
ُا
ويُاا
اداشآيةيايفاتشآيعاادساذؿ اض ّ اادذيناكفآوااادذينايسضوا اده ى اوص ّ واادناتسبة ااهلل،اوكةفة ا
اداةذع اعع اادلنذَسُت اقذحلج اود ـ اقاذذل  ،اوعآادذهتذ ادواقع اادلايمُت اقوة اوضةفذ ،اَي اتلن اتسورةا
زلم اقبةة ةادناحةثةذتاادواقع،اَس اكذيتاادوتسةي اادلااخ ع اض ّ اادذيناكفآوااىيااداةف،اقة ا
اادايمة اادلاَّبة اعةه ،اواديتادآضاهذاتسورةااألحسذؼاقب اتسورةازلم  .ا
أ ْف ُ
املإت ِاادوتسذئ ااد دويّ ِّ
ُ
وعنااألعثي اديىاتأصة ااداورةادفسواادلآحي ،اقودواتةذىل :ﱹﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
(ٗ)
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅﱸ ،اوقودواتةذىل :ﭐﱹﭐﲋ ﲌ
ﲍ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﱸ(٘) .ا
ااديتاؽلآا
وجوااد الد :ايفاىذتُتااآلياُتايظهآااخابلؼاادلوقفإتذهاادذيناكفآوا؛اتبةذاديمآحي
ّ
(ٔ)اينظآ:اادلآجعااداذقق:اٗٔ .ٔ٘-ا
(ٕ) امسّذهاقذد اادلذوردي ،اينظآ:اديياقناأٛت اادلذوردي،ا"األحلذـاادايطذية ".اٖتسةق اأٛت اعبذرؾاادبغ ادي،ا
(طٔ،اادلويت:اعلاب ادارااقناقاةب ،أٜٗٓىػٜٜٔٛ-ـ)،أ:ا .ٛا
(ٖ) اينظآ :اأديب اَذيز اادضمور،ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَت ااداةذتسي" .ارتسذد اادكاوراة ايف اادفسواوأصودو،ا(األردف:ا
جذعة اادةيوـااإلتسبلعة اادةذدلة ،أٖٗٔىػٕٓٔٓ-ـ):ا .ٚٚ-ٚٙا
(ٗ)اتسورةازلم :اٗ
(٘)اتسورةازلم :اٖ٘.
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هبذاادلؤعنوفاوددوهت اقوةاوضةفذ،اَذداورةاتاح ّ ثادناكفذرايسضواادهودى اوص ّ واادناتسةب ااهلل،ا
ادناقوةاودزةاوش ّ ةاادلؤعنُت،اوىذاايُفه اعناتليةفااهللاذل اقضآبارقذباادلفذر،ا
وتاح ّ ثاكذد
ّ
إذ اال ايسوى اديى اذد  ،اوال اغلآؤ اديةو اإال ااألش ّ اء ااألقويذء ،اكمذ اأف ااهلل اعةه اوود ى اقأهن ا
ناديحق اوأىيو،ايااوجباديىاادنيباصيىااهللا
األديَوف،اَفياعث اىذهاادظآوؼاعناادسوةاوادام ّل
ّ
ينا
ديةواوتسي اوادلؤعنُتاتآؾاادةفواوادلفحادناادلفذراإىلاضآبارقذهب اوإثخذهن ؛احىتايلوفااد ا
كيواهلل،اويااةييااحلقاويزوؿاادبذط ،اَهنذااداُِربتاادلآحي اوادظآوؼايفاتنزي ااحلل اديىاادلفذرا
قساذذل ،اوىذااعذاينبغياادابذرهاعناقِب ااد دذةايفاددوهت ،اَةنبغياديةه اادانويعايفاوتسذئ ااإلصبلحا
دوياحاباادلآحي ااديتايةةشهذاادلايموفااواد دوةاعناحةثاادسوةاوادضةف .ا
اد ّ
فقو األولوياتااديتاذلذاحقااداس ًناديىاغَتىذاقنذءاديىاادةي أتآاتبهذا
ةآؼاقأيو:ا"ادةي اقذألحلذـاادشآدة
ويُ َّ
ّ
وقذدواقعاادذياياطيّبهذ"(ٔ).ا ا
اىذهاادسذد ةاتاأتسساأوالاديىاع ىا٘ت ّلنااد ادة اوق رتواديىاَه اادواقع،اَفه اادواقعا
ودراتساوادراتس اعااوَة اقل اعةطةذتواىواادذياياذد اديىاادلوازي (ٕ) اقُتاادللذحلاأواقُتاادلفذتس ا
أواقُتاادلفذتس اوادللذحلادن اتةذرضهذ،اٍباتآتةبااألودويذت،اٍباتنزي ااحلل اادذيادوااألودوي اديىا
ادواقع،أتذايامىاَسواادواقع .ا
وؽللن ااتسانبذطهذ اقذد ة اَسو ااألودويذت اعن اقودو اتةذىل :ﭐﱹﱁ ﱂﱃ ﱄ
ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱸ(ٖ) .ا
:ادواشذءااهللاتةذىلاأفايةُت اأمسذءاادلنذَسُتادينيباصيىااهللاديةواوتسي ادةةّنه ا
وجوااد الد
ِّ
وألراى ادواصيىااهللاديةواوتسي ،اَةُي اعناذد اأفاتةةُتاادلنذَسُتادينيباصيىااهللاديةواوتسي اود ـا
(ٔ) ازلم اادوكةيي ،ا"َسو ااألودويذت ادراتس ايف اادضواقط" .ارتسذد اجذعةة  ،ا(طٔ ،اَآجةنةذ ،اادواليذت اادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،أٜٜٚـ):ا .ٔٙا
ادضآ؛ االكاشذؼ اادآاجحا
(ٕ) اَسو اادلوازيذت :اعلطيح ادو اصي اقويّ اقفسو ااألودويذت ،اوىو اادلسذقي اقُت اادنفع او ّ
اقُتااألعور،اويآجحاأح ىذ،ا
عنهمذ،اوؽللناادابذراَسواادلوازيذتااألداةاواآلد ادؤلودويذتااديتايوازفاهبذاويسذق
ِّ
قنذءاديىاادلسذقي اقُتاادضآاوادنفعاَةهذ.اينظآ:ازلم اعلذـادب اادآحة اعيح ،ا"تأصة اَسوااألودويذتادراتس ا
عسذص ي اٖتيةية " .ا(طٔ ،ادمذف :ادار اادةيوـ ،إٓٓٚـ) :اٜٗ؛ اوادضمور ،ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَتا
اداةذتسي":اٖ٘.
(ٖ)اتسورةازلم :آٖ.

- ٕٖٗ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

تةةةنه اَةو اعليح اشآدة  ،اوإال اَإف ااهلل اال ايةيِّق اعشةئاو اقشيء اؼليو اعن اادلليح اادشآدة ،ا
َاةةةنه اَةواعليح اإهنذءايفذقه ،اوقثّه ااد تسذئساقُتاادلؤعنُت،ادلناد ـااداةةُتاأوىلاقذالدابذر،ا
وعليحاواأرجى،اورجحاد ـااداةةُتاقنذءاديىاَسواادلوازيذتاقُتاادللذحل ،اٍبايأٌباَسوااألودويذتا
ّ
ديًتتةباقُتاادللذحل ،اعبةّنذاأفاادذياينبغياأفايلوفاأوالاد ـااداةةُت،ااوادذياينبغياأفايلوفاثذيةذا
تةةُتاادلنذَسُتاعؤخآا،األفاواقعاادلايمُتايفاذد اادوقتاوظآوَه ،اوايشغذذل اقل ّ اادلفذرايذقضيا
ّ
ادةهود،اوطبةة ايفذؽاادلنذَسُتاتساضياد ـاتةةةنه ،اوتأخَتاذد ااداةةُتادوقتايزوؿاتسورةاقآاءة،ا
اتسورةا
َةآَو ااهلل اإيذى ايف ا
قذؿ اادطربي ايف اتفاَته :ا"ﱹﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊﱸ ّ
(ٔ)
قآاءة ،اَسذؿ :ﭐﱹﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱸ  ،وقذؿ:ﱹﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﱸ(ٕ)"ا(ٖ)،اويسوؿااقناكثَتاعةيبلاد ـا
تةةُتاادلنذَسُتايفاتسورةازلم :ا"ايسوؿاتةذىل:اودوايشذءايذازلم األرينذؾاأشخذصه ،اَةآَاه ادةذيذ،ا
ودلناملايفة اتةذىلاذد ايفاٚتةعاادلنذَسُتاتسًتااعنواديىاخيسو،اوٛتبلادؤلعوراديىاظذىآاادابلع ،ا
وردااداآائآاإىلادذدلهذ"(ٗ)،اَواقعاادلايمُتايفاتسورةازلم اكذفاػلاّ ااألودوي ادة ـاتةةُتاادلنذَسُت،اٍبا
دلذ ازاداضآرايفذقه ،اوتة ّ ىاغَتى ،اوأثّآاديىاادلايمُتاَنسضواادهودى ،اوٗتيفاواادناغزوةاتبوؾ،ا
أعآااهللارتسودوا ايف اتسورة ااداوق اقساذذل اقاذالاغيةظذاعثيمذاأعآهايفاتسورةازلم اقساذؿاادلذَآيناقابلا
دنةفذاوضآبارقذهب ،ا اَيذد اَضحه ايفاتسورةااداوق ،اوأعذايفاتسورةازلم اَي ايفضحه ،ايسوؿا
ِِ
ِ ِ
ود ِى اديَىاادنِّػ َف ِ
ضَآُرهُا
ذؽ اياػَاَ َح َذع ْو َف َاعذايَ ُلو ُف ُ
اديَىاإِؽلَذهن ْ ،ا َ َ
اشْبػ َه ً َ
زلم ارشة ارٛتوااهلل:ا"أل َّهن أتُُآ ْ َ
ِ
اديَْة ِه "(٘) .ا
قَذصٌآ َ
اكافذءً اعنه أتذاياظذىآوفاقواعنا
إقسذءً اديةه اوديىاقآاقذهت ،او ا
كمذاأ ّف ايفاد ـاتةةةنه ا" ا
اتبذعاادشآع،اوإفاأقطنوااخبلَو"( .)ٙا
َوقوع اتةةُت اادلنذَسُت اواداةآيف اهب اوعةآَاه اقة احلوؿ اتسببو ااد ادي اوادلوجب ادو-عنا

اغَتى -أشهآ اقُت اادلؤعنُت ،اوأوجب ايف اقذع ااحلج اديى اادلنذَسُت،ا
تة ّ ي اضآر ايفذؽ اادلنذَسُت َ
(ٔ)اتسورةااداوق :اٗ .ٛا
(ٕ)اتسورةااداوق :اٖ .ٛا
(ٖ)اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٕ:اٗ.ٔٛ
(ٗ)ااقناكثَت،ا"تفاَتاادسآنفاادةظة "،ا:ٚإٖٔ .ا
(٘)ارضذ،اتفاَتاادسآنفااحللة ،أٔ:ا .ٔٙا
()ٙاأقواحةذفااألي داي،ا"تفاَتاادبحآااحملةط"،ا:ٜا٘ .ٗٚا
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و ِْ
ومسه اقذدنفذؽ ،اأدمق اأثآا ايف ايفوس اادلؤعنُت ،اوأكثآ اارتسذقذ اعن اادلؤعنُت ادلةآَاه اخذص اقة عذا
َ
ياة ّ ىاضآرى اإىلاادلؤعنُت .ا
دوياعناادفذئ ةادي دذةايفاعةآَ اعذاح ّسوااداس ًنا
ويفاعآادذةاتسيّ ااألودويذتايفااإلصبلحااد ّ
ا٘تآ اقذدلايمُت ،اوع ىا
وعذ اح ّسو ااداأخَت اعن اادرباعج اوادوتسذئ ااإلصبلحة  ،اوَسذ اديظآوؼ ااديت ّ
حضورى اأو اايلآاَه  ،اوع ى اتسبيه ادئلصبلح ،اَةس ّ عوف اادلليح ادن اتةذرضهذ اعع اادلفا ة،ا
تاادلؤصي ايفاعظذ ّهنذ .ا
قسواد اَسواادلوازيذ
ّ
اادلبٍت اديىاعآادذةااألودويذتاع دذةاالتفذؽاادلليحُت،اوتوََتاا
كمذاأفايفااإلصبلحااد ّ
دوي ّ
،اَةوجهوفادميه اضلوااألى اَذدله ،اويشاغيوفاقذدسضذيذاادلآكزي ادوفااذلذعشة ،ا
دوقاه اوجه ى
ّ
َاُاذحاذل اَآص اعةذيش اادواقع،اَةبحثوفادناادسضذيذااديتاتااوجبااإلصبلح،اََتتّبوهنذاادامذدااديىا
َسهي اادلوازيذت اواألودويذت ،اَالوف اعةذجلاه اذلذه اادسضذيذ اأقآب اديلواب ،اوقلواب اادلةذجل ،ا
ْ
دوياويثمآاقإذفااهللاتةذىلا(ٔ).اا ا
ااد
دوة،اينجحادميه
اإلخبلصايفااد
و
ّ
االنخراط الميداني في الواقع االجتماعي :اَذد ادة اديى اقلَتة اال اق ّ اأف اينخآط ايفاادلة اف اويافذد اقإغلذقة اعع اادواقع ااالجامذدي ،اوىذا ادو اأعلة اكبَتة ايف اَه اادواقع اقآص اظواىآها
ادالور اادنظآي اادشذع اذلذا اادواقع ،أتذا
وعةطةذتو اوجزئةذتو اوتفذصةيو ،اٍب اتلوين اادسواد اادنظآي او ّ
(ٕ)
يامىاَسواادواقع،اٍبااإلصلذزايفاادواقعاقذدوقوؼاديىاادسضذيذازل ااإلصبلح،اواداةيادلةذجلاهذ  .ا
وؽللناتأصة اىذهاادسذد ةاعناخبلؿاتسن اادنيباصيىااهللاديةواوتسيّ اوعنهجوايفاتةذعيوا
وتةذيشواوتفذديواععاأَآادارلامةو،اوادوقوؼاديىاعشذكيه ادناكثب،اواديتاذكآهتذاكابااداَتة،ا
ىذااادلنهجاوىذهاادان ااديتاأعآااهللاقذدازاعهذاواإلؽلذفاهبذ ايفاتسورةازلم ،اَسذؿاتسبحذيو :ﭐﱹﭐﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﭐﱸ(ٖ)،اَمذايػُِّزؿاديىازلم اصيىااهللاديةوا
وتسي اىواادسآنفاوغَتهاعنااحللم ا(ادان ) ،ﭧﭐﭨﭐﱹﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱸ(ٗ)،اَهنذؾاوحياعايواىواادسآنف،اووحياغَتاعايوا
ىواادان  .ا
(ٔ)اينظآ:اَذيزةاد يل،ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ":اصٕٔٔ.ا
(ٕ) اينظآ:ادب اادلبَتاٛتة ي،ا"َسواادواقعايفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ":اٛ-ٙ؛ ا اودب ااجملة اادنجذر،ا
"يفاَسواادا يناَهمذاوتنػزيبل"،أ:ا .ٙٛا
(ٖ)اتسورةازلم :إ .ا
(ٗ)اتسورةاادبسآة:أ٘ٔ .ا
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اأصيتااداورةادذد اقسودواتةذىل:
تطورىا :اوق ّ
الوعي بنشأة الوقائع التاريخية و ّ(ٔ)
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐﱸ  ،اواالتسافذدةا
عنإتذربااألع ااداذقس اىياعناأتسساواتسًتاتةجةذتاادافلَتااإلغلذيب،اوىو اعذايُةآؼ اقذداطويآا
اإلغلذيباادلاواص اديذات(ٕ)،اواديتات دويذااآلي اإىلا٘تثّيوايفاحةذتنذاددذةاوع دويّن،اَبلاينغيقاادواح ا
عنذ اديى ايفاو ،اويبسى احبةس اخرباتو ااحمل ودة ،اق اياةى اداطويآ اذاتو اورلامةو اتطويآا اإغلذقةذا
عاواصبل،اوٖتلة اعذاينفةوأتذاالاياةذرضاععادينو،اودنايفسواذد اإالاقذداَتايفااألرضاوادنظآايفا
أحواؿ ااألع ااداذقس  ،اوٕتذرهبذ ااداذرؼلة  ،اَهذا اادودي ااداذرؼلي ادو اأثآ اكبَت ايف اَسو اادواقع اوتوقعا
،اوعناٍبّااإلصلذزاوادةم ايفاادواقع،اواالتساة اداديمااسب اواداخطةطادو(ٖ)،اذد اأفاعةآَ ا
ادلااسب
َ
ااحلق اديم دويّن اق دة اعيموس ،اوذد اأددىا
أحواؿ ااألع اادلذضة اتاذد ااد ادة اديى اتوصة
ّ
داغةَتى اوإصبلحه  .ا
ٖ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بالمدعو ا
إ ّفااد ادة اينبغياأفايلوفاديىاقلَتةايفاحذؿاادل دو،اَبلاق ّ اعناعآادذةاادل دويّناوأحواذل ا
ادةيمة اواإلؽلذية اوادنفاة اواالجامذدة اوطبذئةه اادشخلة ،اوحذجذهت اودذداهت اوعذاينفةه ،احىتا
ؼلذطباك اصنفاقذألتسيوباادذيايبلئمو،اويفاإطذراعساضىاادشآية  .ا
اأصيت اتسورة ازلم اذلذا اادآكن اعن اخبلؿ ااحل يث ادن اادلنهج اادذي ااتبةاو ااداورة ايفا
وق ّ
تطبةقاخط ااإلصبلحاادًتقوياديم دوين،اَشميتاإصبلحااألدمذؿاادسيبة ،اوىياأعآاضايفاة ا
،اوكذيتاتسببذا
ُوج تادن اقةضاادلايمُت،اكذدبخ ،اوادطمعاواحلآصاديىااد يةذ،اوادوىناوادةأس ا
يفاقةوداادبةضادنااجلهذد،اكمذامشيتاإصبلحااألدمذؿاادب ية ،اقإصبلحاأدمذؿااجلوارحاوعآادذةا
ح وداادشآعاَةهذ،اكلي اادآح ،اك اذد ادذجلاوااداورة أتنهجةذتاإصبلحة ارقّذية ،اوقغَتاىذها
ةاأكثآاعناكوهنذا
ا
ادلنهجةذتاادآقّذية ااإلصبلحة اَهياإصبلحذتايذقل ،اإفاملاتلناأحةذيذاعفا
عليح  .ا
وق اايطيست ااداورة ايف ااإلصبلح اادًتقوي اديم دوين اعن اعنطيق ااداوحة  ،اَهي اخط ا
إصبلحة اتآقوي اقفلآاتوحة ي،اَب أتاقإصبلحاادةسة ةاوذد اقأتسذدةباعانود اتااجةشااإلؽلذفا
ﱹﲿ

(ٔ)اتسورةازلم :آٔ .ا
(ٕ)اينظآ:اتسةة اقناصذحلاادآقةب،ا"أتسساادافلَتااإلغلذيباوتطبةسذتوإتذهاادذاتاواجملامعايفاضوءاادان اادنب اوي ":ا
،ٕٙا.ٕٜااتسًتجةتاقاذريخأٖٜٗ/٘/ٕٜىػاعناعوقعا.https://goo.gl/9HVPLU
(ٖ)اينظآ:اٛتة ي،ا"َسواادواقعايفاادةم ااإلتسبلعياضآورةاحضذري ":ا.ٛ
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يفاقيوهب اوتااثَتاكواعنو،اعذاقُتاتآغةباوتآىةب،اَةنةلساذد اديىاتسيوكةذتو اععايفاواوععا
اآلخآين .ا
اأصياوا
أعذاادلنهجاادذيااتبةاواتسورةازلم ايفاتطبةقاخط ااإلصبلحاادًتقوياديم دوين،اَس ّ
اداورةاقذدطآؽاواألتسذدةباادًتقوي اادسآنية ااآلتة  :ا
أ-التربية بالتأىب واليقظة الدائمة في أعمال المؤمن القلبية والبدنية:
اأصيتا
وادا اقّآ اواحلذر ااد ائمُت ،اواداحآي ااد ائ احل ود اادطآيق ،اواحلاذتسة اادلآىف  ،اوق ّ
اداورةاذلذاااألتسيوباادًتقويايفاقودواتةذىل:اﭐﱹﭐﳤ ﳥﳦ ﳧﱸ(ٔ)،ايسوؿااآلدوتسيارٛتوا
اهلل:ا" وادلآاداعناديمواتةذىلاقذد اٖتذيآى اعناجزائواودسذقواتسبحذيو اأواادًتغةب ايفااعاثذؿاعذا
ادز اوج ّ ادنواديىاطآيقاادلنذي "(ٕ)،اويسوؿاادزحةييا
يأعآى اج ّ اشأيواقواوادًتىةبادمذاينهذى ّ
رٛتوااهلل:ا" وادةي اقأفااديَّوارقةباديىاك اشيءاياا دياادطذد اوادةم اادلذحل،اويوجباادآىب ا
عناادةلةذفاوادلخذدف ،اوىواعةٌتااداسوىااديتايوَقااديَّواإدةهذادبذدهاادلؤعنُت"(ٖ).
ب-إصالح األعمال البدنية والقلبية
إصالح األعمال البدنية (صلة األرحام):
اتساخ عت ااداورة اأتسيوب ااداسآيع اوادًتىةب اواداوقةخ اعن اتسوء اادةذقب  ،اَسذؿ اتةذىل:ا
ﱹﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱸ(ٗ)،اَس اخذطبتااآلي اادلنذَسُتاعه دةا
،اعيوح اذل اقذداحذيآاوادنذيآ،ايسوؿاادآازيارٛتوااهلل:ا" وىذهااآلي اَةهذاإشذرةاإىلا
قاوءادذقباه
ّ
َاذداقوؿاقذدوه،اوىواأهن اكذيواايسودوفاكةفايسذت اوادسا اإَاذداوادةآباعناذوياأرحذعنذاوقبذئينذ؟ا
َسذؿاتةذىل:اإفاتودةا االايسعاعنل اإالاادفاذدايفااألرضاَإيل اتسايوفاعناتس روفاديةواوتنهبويوا
وادساذؿاواقعاقةنل ،اأدةساقايل اادبنذتاإَاذدااوقطةذاديآح ؟اَبلايلحاتةييل اقذد اععاأيوا
خبلؼاعذاأعآااديّواوىذااطذد "(٘) .ا
اعفآد اديىاقودو اتةذىل:ﭐ
ويسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"عساضىاتنذتسقاادنظ اأفاىذهااآلي ّ
(ٔ)اتسورةازلم :ا ٜٔا
(ٕ) اشهذبااد ينازلمودااقنادب ااهللااحلاةٍتااآلدوتسي،ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين".ا
اادبذريادطة ،ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،ا٘ٔٗٔىػ)،أٖ:إٕٔ.ا ا
ٖتسةقادييادب ا
(ٖ)اادزحةيي،اادافاَتاادلنَت"،ا:ٕٙأٖٔ.
(ٗ)اتسورةازلم :إٕ
(٘)اادآازي،ا"عفذتةحاادغةب"،ا:ٕٛاٗ٘ .ا
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ﱹﭐﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱸ زلم :إٔ؛األيوايفه اعنواأيواإذاادزـااألعآا
تودواادناادساذؿاوايلشفايفذقه اَالوفاإ٘تذعذادلذايفااآلي ااداذقس (ٔ) اعنااإليبذءأتذاتسةلوفاعنا
ادلنذَسُت ايوـ اأح ...واالتسافهذـ اعااةم ايف اادالذيب ادلذ اتسةةاذروف اقوَ...ذدلةٌت :اأَةاحسق اإفا
تودةا اأيل اتفا وفايفااألرضاوتسطةوفاأرحذعل اوأيا اتزدموفاأيل اتودةا اإقسذءاديىاأيفال ا
وديىاذوياقآاق اأياذقل ا...وىذااتوقةخ...وادلةٌت:اأيل اتسةوفاَةمذازدما اادافذدياعنو اوذد ا
قاأية اادلفآ"(ٕ) ،اَافا اوف ايف ااألرض اقة ـ اعةوي اأى ااإلتسبلـ اديى اأد ائه  ،اوتسطة اوفا
أرحذعل ؛األفاعناأرحذعل اكثَتااعناادلايمُت،اَإذااملاتةةنوى اقطةا اعذاقةنل اوقةنه اعناادآح ،ا
حةثاكنا ايفااجلذىية ااتَساايوف اديىاأدىناشيء،اكمذاتأٌبااآلي اأيضذاتشةآا
ٍباإفاادساذؿادي يل ا ا
قأفاادفاذدايفااألرضاوقطةة ااألرحذـاعناشةذراأى اادلفآ،اَهمذاجآعذفاكبَتافاغلباديىاادلؤعنُتا
اجانذهبمذ(ٖ) .ا
ويفاذد اعنهجادظة اعناعنهجةذتااإلصبلحاادًتقويااتساخ عاهذااداورةاداحذيآاادلؤعنُتا
ِ
دنااإلتسبلـا
أفااداويلا
ّا
اعناتاوؿادوايفاوااداويلادنادينااهللاتةذىل،اقأفاذد اشةذراديلفذر،او
وك
ّ
اأتساتادئلصبلحاادةس يا
أس اك ِّ اَاذد ،اَذحذرواادئبلاتاأتسوااهب ،اَةُس حايفادسة تل ،اَذآلي ّ
رُ
ديوصوؿاإىلااإلصبلحاادًتقوي،اوىذااددة اديىاأفااإلصبلحاادةس ياىواأص ااك اإصبلح .ا
 إصالح األعمال القلبية (معالجة الخواطر الفطرية) ،ومنها:
ٔ-الوىن (الشح في ذات النفس عند الجهاد)
تسيلتاتسورةازلم اخطواتاتآقوي اودس ي ادلةذجل اادوىناادذيايلةباقةضاأَآاداادلايمُتا
حُت ايُليَّفوف اقذجلهذد؛ ادلشساو ،اورٔتذ ايلوف ادبةضه اقآاق اورح ادن اادلفذر ،اَةن ىذ اغلنحوفا
دياي ،اَنهذى ااهللاتةذىلادناذد ،اَسذؿاتةذىل :ﱹﲋﲌﲍ ﲎﲏﱸ(ٗ)،اوق اكذفاذد اعنا
ّ
خبلؿاادلنهجةذتاواخلطواتاادًتقوي ااآلتة  :ا
(ٔ)اوىياقودواتةذىل:

ﭐﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ زلم :إٓ.
ﱛ
ﱗﱘﱙ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙاٗ .ٜ٘-ٜا
(ٖ)اينظآ:ااآلدوتسي،ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين"،أٖ:إٕ٘؛اودمآاقناديياقنادذدؿا
احلنبيي،ا"اديبذبايفاديوـاادلاذب".اٖتسةقادذدؿادب اادلوجوداوديياعةوض،ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلابا
ادةيمة ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ)،ا:ٔٚا٘٘ٗ.
(ٗ)اتسورةازلم :اٖ٘.
ا
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األولى:ا ي اءاادلؤعنُتاقلف ااإلؽلذف،اوددوهت اإىلاتسيوؾاادافلَتااإلغلذيبإتذهاادذاتايفاد ـا
ادوىن :اَس اذَ َكآ ااهلل اتسبحذيو ايف اىذه ااداورة اادلؤعنُت اقلف ااإلؽلذف اٙتذين اعآات ،ايذداى اعآتُتا
بﱹﭐﱰﱱﱲﱸ وادلآاتاادات اادبذقة اذكآى اقلف ااإلؽلذف،اَلأفااهللاتةذىلاؽلا حه اهبذها
:ايذاعنااتلفا اقلف ااإلؽلذفاالاتفةيوااعذاينذيفااإلؽلذف،اَذإلؽلذفا
ادلف اوهبذااادالآًن ،اويسوؿاذل
َ
قذهلل اي دو اإىل اد ـ اادوىن اوادضةف اوادةأس اوادسيق ،اق اي َع اإىل اادآضى اقسضذء ااهلل اوادطمأيةن ا
وادسوة،اوؽلنعايفساادلؤعناعنااالتساجذق ادوتسذوساادشةطذفااديت اتشةع اَةهذاادةأس؛ اَنفساادلؤعنا
نعن اعطمئن اإلؽلذهنذاادةمةقاقأفااهللاعةه اوعةةنه اويذصآى  .ا
اتوصيوااقفطآهت اودسوذل اإىلاأفاعذا
َلذيتاادناةج ااتساجذق اادلؤعنُتاألعآااهللاتةذىل؛األهن
ّ
اإغلذقةذاَأدىاهب اإىلا
اىوااحلق اعنارهب ،اودذد اكذفاتفلَتى
جذءاقوازلم اصيىااهللاديةواوتسي
ّ
ّ
اإلؽلذفاواعاثذؿاأعآااهللاتةذىل.ا ا

(ٔ)
،اَةواحثاديمؤعنُتاديىاتسيوؾا
كذد اَإفاقودواتةذىل:اﱹﲋ ﲌﲍ ﲎﲏﱸ
ّ
ادافلَتااإلغلذيبايفاادافذؤؿاود ـاادوىناأوااحلزف .ا
َذآلي اادلآؽل اٖتم ارتسذد اإغلذقة اديمؤعنُتاتةيمه اكةفايايلوفايفاحةذهت اتسيوكذاإغلذقةذ،ا
ايةزز ااإلصلذز اوادنشذط ،اوي َعا
قأف ايلويوا اعافذئيُت اوال ايهنوف اوال اػلزيوف اوال ايسيسوف ،اَهذا اشلذ ّ
اداواك اوادلا  ،اذد اأفاادةذع اادنفاياواألَلذراوادلشذدآاتؤثآاديىاادوظذئفاادب ية اوادايوؾا
ادوظةفياتسيبذاأواإغلذقذ(ٕ) ،اكمذاأشةآتااآلي اقأفاادوىناعذعوـاعناخبلؿاادنهيادنو،اوذد األيوا
ادززت ااآلي اادةذع اادنفاي ادن ا
ينذيف ادوازـ ااتساخبلؼ ااهلل اديمؤعنُت ايف ااألرض ،اٍب اقة اذد ّ
ادلؤعنُتاوجةيتايفوتسه انعن اعطمئن ،اقأفاأثباتاعةة ااهللاذل اﭐﱹﲒ ﲓﱸ(ٖ)،اوى اقة اذد ا
ا
تفذؤؿاوتشجةعاأكثآاعناذد ،اوشلّ ِ
ن؟اعنااهللاتةذىل! ا
(ٗ)
الثانية:اتسن ااهللايفاتلآًناادلؤعنُت ﭐ ﭐﱹﲐ ﲑﱸ ،ا اوتبشَتاادلؤعنُتاقذدظفآاديىااألد اءﭐ
ﱹﲒﲓﱸ(٘)،اوتوَةاه اأجورى ﭐ ﭐ ﭐﱹﲔﲕ ﲖﱸ(ٔ)،اَهذااشلذايوجبادواادنشذط،اوػلفِّزا

(ٔ)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
(ٕ)اينظآ:ازلم اجودتايذصآ ،ا"األعآاضاادنفاة اوأثآىذاديىاادايوؾاادوظةفي" .ارلي اادةيوـااإلياذية  ،اجذعة ا
قالآؼ.ا ا
=زلم اخةضآاقالآةآٔ،ا(ٕٓٓٙـ):ا،ٚ-ٙا ّ
(ٖ)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
(ٗ)اتسورةازلم :اٖ٘.
(٘)اتسورةازلم :اٖ٘ .ا
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علّاوادبذؿااجله اَةمذايًتتباديةواادثواب،اويبةثااألع ايفاقيبو،اَلةفاإذاااجامةتاىذهااألعورا
خاادةسُتايفاقيبو،اويسويايفاواديىاعذاَةوا
ايوجبادواادنشذطااداذـ،اويآتس
ادثبلث ،اَبلاش ّ اأفاذد
ِّ
ّ
صبلحو(ٕ) .ا
ِ
با
الثالثة:اتأكة ا ّا
احلضاديىااجلهذداقذدازىة ايفااد يةذاواداهويناعناشأهنذ:اَذالشاغذؿاَةهذادَة ٌ
َوَذلٌْواودذة،اودلنهذادةاتاقثذقا ،اوعذايةسبهذاإالاادن اع ﭐﭐﱹﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝﱸ(ٖ)،ا"وادنفسا
وحب ااد يةذ اواحلآص اديةهذ اَهي اعآيض اشذذة ،األف اادبوادث اادلؤدي ا
ادبشآيّ ااديت اتاا اقذدطمع ا ّ
ديحآصاوادطمعاتساؤثآاديىاصحاهذااجلا ي اوادةسية اوادآوحة اوادنفاة "(ٗ)،اَاسة ادنااجلهذد،ا
ودذااهنىااهللاتةذىلادنااالشاغذؿاقذد يةذاوياةذفااآلخآة .ا
(

الرابعة:اادًتغةبايفااإلؽلذفاواداسوى:اقذؿاتةذىل :ﭐ ﭐﭐﱹﲞﲟﲠﱸ ٘)،اٍبار ّغبايفااآلخآةا

قبةذف اٙتآة ااإلؽلذف اواداسوى اوادطذد اوأهنذ اراجة اإدةه ايف ااآلخآة ااكذعي اغَت اعنسوص
()ٙ
،اوىذااعذايامةواادًتقويوفاقذداةزيزااإلغلذيب،اوادذيادواأثآااكبَتايفاإصبلحاادايوؾا
ﲢﱸ
ّ
اإلياذين .ا
وقذداأع ايف اادلنهج اادذي ااتبةاو اتسورة ازلم ايف اعةذجل َاوَىن اادنفس ادن ااجلهذد ،اصل اأ ّهنذا
تآاوحت اقُتاأتسيوب ااإلغآاء اٍب ااداحذيآ اٍب ااإلغبلؽ اقذإلغآاء ،اَفي اخطوة اادلةذجل ااألوىل ايذداى ا
قلف ااإلؽلذف اعذدحذ اوعلآعذ اذل اذل اياه اإىل ااإلؽلذف اقو اتسبحذيو ،اوق أ اقزرع اادافذؤؿ اوادايوؾا
اإلغلذيب ايف ايفوتسه  ،اويف ااخلطوة اادثذية اإغآاء اادلؤعنُت اوتآغةبه اقالآؽله اوقذدظفآ اديى اأد ائه ا
وتوَة اأجورى ،ااويفاخطوةاادلةذجل اادثذدث اح ّذرى اعناادآكوفاإىلااد يةذ،اٍباخا ايفاخطوةاادلةذجل ا
ادآاقة اقًتغةبه ايفااإلؽلذفاواداسوىاويفااآلخآة،اوإغآائه اقاوَة اأجورى اكذعي ايوـاادسةذع ،احةثا
إغلذيب ،اعنا
َا
غايّ
فااداحذيآ اوأحذطو اقأتسةج اعنااإلغآاء،اذد اأ ّاف اق ءاوخا اادلودظ اواإلرشذد اقأعآ ا ّ
أاوخا اادلودظ اواإلرشذد اقأعآا
أكثآ اتأثَتا ايفاادنفس ،ااوأددىادسبوؿاادلودظ اشلذادواق ا
ع حاوإغآاء ا ُا
ﱹﲡ

(=ٔ)اتسورةازلم :اٖ٘.
(ٕ)اينظآ:ااداة ي،ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف":آ.ٜٚ
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٖٙا
(ٗ)اأٛت ادطفياقآكذت،ا"ادطبةة اادبشآي ايفاادسآنفاادلآًن".ا(د.اط،اادآيذض:اداراادلآيخ،أٜٔٛـ):ا٘.ٔٙ
(٘)اتسورةازلم :ا.ٖٙ
()ٙاتسورةازلم :ا .ٖٙا

- ٕٗٔ -

ال في ِ
ِ
الح البَ ِ
ورةِ ُم َح َّمد ،د .محمود علي عثمان عثمان
الواقِ ِع
ص ِ
َ
الدعوي وأَثَ ُرهُ في إِ ْ
ّ
ض ْوء ُس َ
ف ْقوُ َ

عناذـ اوٖتذيآ ،اَانفآاادنفساحةنئذاوتااوحشاوتأىباادنلح،اوىذااعناأصلحاوأصلعاوأقوىا
تسييب ،ا ّا
ّا
عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتاادًتقوي،اشلذايوجباديىااد دذةاوادلآقُّتااداَتاديىاعنهجاادسآنفايفا
اإلصبلحاادًتقويادل دويّه اوطبلهب  .ا
ٕ-شح النفس بالمال
اشح اادنفوس ايف اذاهتذ اقذجلهذد ،اقأروع اعنهجةذت ااإلصبلح ،اكذد ا
وكمذ ادذجلت ااداورة ّ
دذجلتاشحهذاقذدلذؿ،اوذد اقذدوتسذئ اوادلنهجةذتاادًتقوي اادسآنية ااآلتة  :ا
ّ
األولى :اادًتقة اقذدس وةاعناخبلؿاادًتغةباقذألجآاادةظة ايوـاادسةذع اديمال ّ قُت،اواداوقةخا
شح اقبذؿاادلذؿايفااجلهذد :ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ
دلناي ّا
(ٔ)
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃﳄﱸ ،ايسوؿااقنادذشورارٛتوااهلل:ا"َسودو ﭐ
ﭐﱹﲵﲶﲷﲹﲺﲻﲼﲽﲾﱸ اإعذ اعاوؽ اعاذؽ ااداوقةخ اأو اعاذؽ اادانبةو اديىا
اخلطأا يفاادشحاقبذؿاادلذؿايفااجلهذداادذياىوازل ااداةذؽاألفاادلآءاق ايبخ آتبلادةسادذئ اآتيوا
دنايفاو،اوعةٌتاقودو ﭐﭐﭐﱹﲻﲼﲽﲾﱸ اَإظلذايبخ ادنايفاواإذاياملناد وهاعنااداايطا
ديةواَةذدآتيواقذدضآاديةو،اأواَإظلذايبخ ادنايفاواْتآعذهنذاعناثوابااإليفذؽَ...ذهللاادغٍتاادلطيقا
تسبحذيو،اوادغٍتاادلطيقاالاياأؿاادنذساعذالايفاشيء،اوادلخذطبوفاَسآاءاَبل ايطمعاعنه اادبذؿ،ا
َاةُتاأفاددذءى ادةنفسواايفاتسبة ااهلل،اددذءاقلآؼاأعواذل ايفاعنذَةه "(ٕ)،اإذفاَمناادلايمُتا
يذس ايبخيوف ،اوعنه ا َاعن اغلود اضذرقذ اأروع ااألعثي ايف اادبذؿ اواداضحة ادن اطةب ايفس اورضى،ا
اءاعنايبخ أتَناالايبخ  .ا
َلأ ّفاىذهاددوةاعنااآلي اإىلاضآورةااقا َ
الثانية :ااتسانهذضاعل اادلؤعنأتآادذةااهللاتةذىلايفاتلذدةفواطذق اادلؤعن اوحذجاو:املايأعآااديَّوا
دطفذاعنواورٛت اقإيفذؽاٚتةعاادلذؿايفاتسبةيو،اكذدزكذةاواجلهذداووجوهااخلَت،اق اأعآاقإخآاجاادبةضاعنا
ادآقحاادذياىواعناَض ااديَّواودطذئو،االاعنارأساادلذؿ،ادَتجعاثواقواإىلاادلنفقايفاو؛األفاادلذؿا
زلبوبااإلياذفاطبةذ،اودواكيّفه اتسبحذيواقذؿاأعواذل اكيهذ،ادضذقت اص ورى ا اوظهآت اأضغذهن ،ا
ا(ٖ)
وازدادوااوىنذاديىاوىن؛ ادةيمواتسبحذيواقشحايفوس ادبذده،اوىواالايليفايفاذاإالاوتسةهذ ،ﭧﭐ
(ٗ)

ﭐﭨ ﭐﱹﭐﲣ ﲤ ﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ ﲭﱸ .

(ٔ)اتسورةازلم :ا.ٖٛ
(ٕ)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٕٙا٘ٔٔ .ٔٔٙ-ا
(ٖ)اينظآ:اادزحةيي،ا"ادافاَتاادلنَت"،ا:ٕٙآٗٔ .ا
(ٗ)اتسورةازلم :ا .ٖٚ-ٖٙا
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اج َّا اثػَنَ ُذؤهُ:اإِ ْف ايَ ْاأَدْ ُل ْ َارقُّ ُل ْ اأ َْع َوادَ ُل ْ اﱹﭐﲩﱸ يػَ ُسوؿ:ا
يسوؿاادطربيارٛتوااهلل:ا"يَػ ُس ُ
وؿ َ
َػةج ِه ُ ُك اقِذدْماأَدَِ ِ
ِ
ِ
ِ
وىذا
ف،اﱹﭐﲪﱸ:ايػَ ُس ُ
اديَْة ُل ْ اقِطَيَبِ َهذاعْن ُل ْ اَػةُػ ْيح َ
،اويُي ُّح َ
ذاو٘تَْنَػةُ َ
وؿ:اتَػْب َخيُوااهبَ َ
ُْ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وىذ ،ا َوقَػ ْودُوُ:ا
إِيَّذهَُ ،
اضنِّذ اعْن ُل ْ اهبَذَ ،اودَلنَّوُ َ
ادي َ اذَاد َ اعْن ُل ْ َ ،اوع ْن اضةق اأَيْػ ُفا ُل ْ ا َػيَ ْ ايَ ْاأَدْ ُل ُم َ
اتسأَدَ ُل ْ اأ َْع َوادَ ُل ْ ِأتَ ْاأَدَاِ ِو ا َذدِ َ ِاعْن ُل ْ ا
ﱹﲫﲬﱸ ايػَ ُس ُ
ِج َ
اج َّ اثػَنَ ُذؤهُ ادَ ْو َ
وؿَ :اوُؼلْآ ُ
َضغَذيَ ُل ْا"(ٔ).
أْ
ج-اإلنذار قبل حلول العقاب :ا ُخامت ااداورة أتذ اي ّؿ اديى اضآورة ااتبذع اىذا ااد ين،ا
وطذد ااهللاتةذىلاَةمذايأعآ،اوذد اقأتسيوبااإليذاراقذتساب اؿاادلؤعنُتادن اتودّةه ادناطذد ااهللا
تةذىل اوقذذل اأيفاه اوأعواذل ايف اتسبة ااهلل اقغَتى اشلّن اى اأى احلم اددوتو :ﭧﭐﭨﭐﱹﳅ
ﳆﳇﳈ ﳉﳊﳋ ﳌ ﳍﱸ(ٕ)،اويفاىذهااآلي اددة اديىاأفاتسيباادنةم -
اإلؽلذفاواخاةذرااهللاذل احلم اددوتو-اديمنة اديةه اتنبةواذل اديىااتساحسذقه االتساب اؿااهللاتةذىلا
ذل ،ا اوإدآاضااهللاتةذىلادنه (ٖ) .ا
اقُتااهللاتةذىلاعذاح ّاقذألع ااداذقس اعناادةسذباوادا عَتادن عذاكفآوااقذهللاتةذىلا
كذد اَس ّ
دوا،اويفاىذااٖتذيآاوإيذاراقذدةسذباقب اوقودو ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲿﳀ ﳁﳂﳃ ﳄﳅ ﳆ
وتو ْ
ﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎ ﳏ ﳐﱸ(ٗ)  ،اَمنهجة ااإليذار اقب اادةسذب اذلذ اَةذدة ااكبَتة ايفا
ادوصوؿاإىلاادايوؾاادًتقوياادلحةح،اشلذاغلة اادفآداصذحلذايفايفاو،اعليحذادغَته .ا
د-العقاب لمن لم يتّعظ بغيره :اَس اجذءتاتسورةااألحسذؼاقب اتسورةازلم اتاح ّ ثادنا
يناديىاعآ اا دزعذف،اوددوهت اقذديتاىياأحان،اَيمذاملاينفةه اذد اواتسالربوا،اَس ا
إدآاضاادلذَآ
ّ
اادنلح،اودذااجذءتاتسورةاادساذؿاٖتض اادلؤعنُتاديىاقاذؿاادلفذر،ا
ح ّ اهب اادةسذباإذاالاينفةه
ّ
اادلغذر،اقذإلضذَ اإىلاإضبلؿااهللاأدمذذل اوإحبذطهذ .ا
واإلجهذزاديةه ،اوإدزاعه ّ
ٗ-أثر فقو الواقع الدعوي في إصالح البال والمتعلق بمنهجيّة الدعوة
عنهجة ااد دوة:اىياادسواد اواألتسذدةبااد دويّ ااديتاينبغياديىااد ادة اعآادذهتذاواداَتاقنذءا
ديةهذايفاعةذجل اأحواؿاادنذس؛ادالوفاددوتواديىاقلَتة،اَانجحاوتثمآ(٘) .ا
(ٔ)اادطربي،ا"جذععاادبةذف"،إٔ:أٖٕ .ا
(ٕ)اتسورةازلم :ا .ٖٛا
(ٖ)اينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٛا .ٕٜٗا
(ٗ)اتسورةازلم :آٔ .ا
(٘) اأَ تايف اعنهجة ااد دوةاعن:اد يذفاقنازلم ادآدور،ا"عنهجااد دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ".ا =
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دويّ ،اكمذايأٌب :ا
اأصيتاتسورةازلم ارلمود اعناادسواد اادلنهجة اواألتسذدةبااد ا
وق ّ
فقو األولويات في الدعوة إلى أصول الدين ثم العمل الصالح(ٔ)
اقبوؿ اادةم اادلذحل اعنا
ط اادسآن ُف َ
ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱸ  ،اَهنذ ارق َ
ادلةذعبلتاقذإلؽلذف،اوقغَتااإلؽلذفاػلبطاادةم  ،ﭧﭐﭨﭐ ﱹﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ
ادةبذداتاو
ُ
ﱇ ﱈﱸ(ٕ)،اكذد اي اءااهللاديمؤعنُت،احةثايذداى اعآتُتايف اتسورةازلم اقلف ااإلؽلذف،ا
وىذاايااجةشايفايفوتسه اكواعنااإلؽلذف،اَة َةه اإىلااالعاثذؿادلذاقة اادن اءاعناادةم اأواتآكو،ا
َس ّ ـ اصف ااإلؽلذف اديى اادةم  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﲤﲥﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬﱸ(ٖ)،
وﭧﭐﭨﭐ ﭐﱹﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱸ(ٗ) ،اوكذد اادةي ا
قذداوحة اقإقآاراادسيباقوح اية ااهللاتةذىلاأوال،او٘تذعواادةم أتساضىاىذااادةي  ،ﭧﭐﭨﭐﱹﭐﳙﳚ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞﳟ ﳠ ﳡﳢﱸ(٘) ،اَذألص اأف ايس ّ ـ ااد ادة ااد دوة اإىلا
ادةبذدات،اوٓتذص ادلناَس اإؽلذيواأواضةف.
اإلؽلذفاديىااد دوةاإىلااألدمذؿاو
ّ
الجزاء من جنس العملاَبل اق ّ اعن ارقط ااألتسبذب اقناذئجهذ ،ادلذ ادذد اعن اأثآ ايفاي اي َع ادئلصبلح اواداغةَت،
ﭧﭐﭨﭐﱹﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

()ٙ
ِ
أتاقذ ْكآااجلن ا
يسي اادلؤعنُتاوادلذَآين،اَب
آ
َ
اءاوعآجعا
ز
ج
اقُتا
،اقذقيتااآلي
ﲢ ﲣ ﲤﱸ
ْ
اديلذَآين ،اوىذه اادلسذقي اال اق ّ ا
ا
اديت اأد ّ ىذ ااهلل اتةذىل اديماسُت ،اٍب اخامت اقذكآ اادنذر ااديت اأ ُِد ّ ت

= (طٕ،اد.اـ،اد.اف،إٖٗٔىػ)؛اوقبلؿاخية ايذتسُت،ا"عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجا
دراتس اعوضودة ".ارتسذد اعذجااَت،ا(غزة:ااجلذعة ااإلتسبلعة ،إٕٔٓـ)؛ا اود يذف اأجذي ،ا"خطذباادنذسا
يفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ"ٕٓ-ٔٚ:؛اوصبلحاتسيطذف،ا"تسورةاادلهفاعنهجةذتا
يفااإلصبلحاواداغةَتادراتس اتأصةية اتطبةسة ".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراتسيطذفادينشآ،إٓٓٛـ).
(ٔ)اتسورةازلم :إ.
(ٕ)اتسورةازلم :أ .ا
(ٖ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٗ)اتسورةازلم :اٖٖ.
(٘)اتسورةازلم :ا .ٜٔا
()ٙاتسورةازلم :ا٘ٔ .ا
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دي ادة اعناإقآازىذاديم دويّن،اَهيات َةه اديموازي اوادلسذري اوادافلَتأتآوي اودق اقُتاجزاءاادةم ا
علذ،اقنذءاديىاادنفعاأواادضآاادلًتتّباديةهمذ،اَأتسيوبا
ادلذحل،اوجزاءاادةم ااداةئ،اٍباتآجةحاأح
ّ
ادًتغةباداَعاإلصبلحاادةم ،اوأتسيوباادًتىةباداَعادًتؾاادلنلآ،اوأتسيوباادلسذقي اوادلسذري ايضةفا
دنلآااإلثذرةاواداشويقاد ىاادلخذطب .ا
إصالح شأن المسلمين وواقعهم تفصيال ،وبيان خطط الكافرين وتآمرىم ضدالمسلمين إجماال:
َليتاتسورةازلم ايفاتأصة اعنهجة اإصبلحاحذؿاادلايمُتادس يذاوتآقويذاوتسةذتسةّذاكمذا
ّ
تسبقااحل يثادناذد ،اودلنهذاأٚتيتايفاقةذفاتآعآاادلفذراوادلنذَسُتاض ّ اادلايمُت،اواكافتا
قذإلخبذرادنه اقأفاادلفذرااتبةوااادبذط ،اوق ُازيناذل اتسوءاأدمذذل اواتبةوااأىواءى ،اوأهن اكآىوااعذا
ىاقوهت ،اق اأشذرتاإىلاضةفه ،احةنمذاأوجبااهللاديىاادلؤعنُتا
أيزؿااهلل،اوملاتاح ّ ثادناع
ّ
اادلن اوادف اء ،اَ ّؿ اذد اديى اقوة اادلؤعنُت اوضةفا
ضآب ارقذهب  ،اواإلثخذف اهب ّ ،
اوخَتهت اقُت ّ
أد ائه ا،اكمذاقةّنتاتسبة اادلنذَسُت،اوَضحاه ايفاتودةه اديشةطذف،اويفاتآعآى اععاادةهود،اودلنا
ديىاتسبة ااإلٚتذؿ .ا
ويفاتفلة ادبلجاشأفاادلايمُت،اوإٚتذؿاقةذفاكة اادلذَآيناوادلنذَسُت،اددوةادي دذةاقذدب ءا
قذإلصبلح اادةس ي ايف اصفوؼ اادلايمُت ،اوتأىةيه اإؽلذيةذ ،اَهذا اادذي اينفةه اوينلآى اديىا
دويه .
د ّوى ،االااتساةآاضاقوةاادلذَآيناوديوعه ااديتاتزرعاادوىناوادةأسايفايفوساع ّ
الراشد
فقو الخطابّ
الدعوي ّ
دويايفاتسورةازلم أتذايأٌب :ا
ؽللناقةذفامسذتااخلطذبااد ّ
 سمات ترجع إلى مستوى بنية الخطاب ،ومنها:
ٔ-اإلقبال على المخاطبين المؤمنين ،واإلعراض عن الكافرين
ادام تاتسورة ازلم اأتسيوباادن اءاوكذؼااخلطذب ايف اسلذطب اادلؤعنُت،اوادذياي ّؿ اديىا
توجواادلوىلاتسبحذيو اإىلاادلخذطبُتاادلؤعنُتاقذحل يثاواالىامذـاوادةنذي اهب اواإلقبذؿاديةه ،اَس ا
ّ
يذداى اتسبحذيوايفاتسورةازلم اعآتُت ،قذؿاتةذىل:ا ﭐﭐ ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬﱠ(ٔ) ،اوﭧﭐﭨﭐﱹﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ(ٕ)،ا
(ٔ)اتسورةازلم :ا .ٚا
(ٕ)اتسورةازلم :اٖٖ .ا
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واخلطذباقأتسيوباادن اءاوكذؼااخلطذباينةلساإغلذقذاديىايفاة اادلخذطب،اعؤثّآااَةو،اقةنمذاملا
ٗتذطباتسورةازلم اادلذَآيناقأتسيوباادن اء،اشلذاي ّؿ اديى اإدآاضااهللادنه اود ـااالىامذـاهب ،ا
وادلاابعاآليذتاادسآنفاادلآًناغل اأهنذاملاٗتذطباادلذَآيناقأتسيوباادن اءاإالاعآةاواح ةاويوـاادسةذع ؛
ﭧﭐﭨﭐﱹﳁ ﳂﳃﳄ ﳅ ﳆﳇﱸ(ٔ)،ا اَه ادةاوااقأى ادلخذطب ااهللاذل ،اقةنمذاخذطبا
ادسآنفاادلؤعنُتاخطذقذاعبذشآااقأتسيوباادن اءايفاتاعاوٙتذيُت اني ،اوعذاذد اإالاددة اديىاادةنذي ا
اإلذلة اهب .
َّ ِ
انعنُوا اديىاادلواجه اويفاجذيبا
ين َ
يسوؿاادزركشيارٛتوااهلل:ا" وكثآااخلطذباقػيَذاأَيػُّ َهذاادذ َ
ادلفذراديىاادغةب اإدآاضذادنه ،اكسودواتةذىل:اﭐﱹﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
(ٕ)
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠﲡﲢﱸ  ،اٍب اقذؿ :اﱹﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨﱸ(ٖ)َ ،واجواقذخلطذباادلؤعنُتاوأدآضاقذخلطذبادناادلذَآين"(ٗ) .ا
اقُتااقنادذشورارٛتوااهللايفاعواضعاكثَتةاعناتفاَتهاأفاادلآاداقذدن اءاطيبااإلقبذؿ،اوعنا
وق ّ
ذد اقودو:ا"وادن اءاحسةساواارتفذعاادلوتا...وىوارلذزاعشهورايفاادلبلـاادذيايآاداقواطيباإقبذؿا
أح اإدة ،اودواحآوؼاعةآوَ ايف اادةآقة :ات ؿاديىاطيبااإلقبذؿ،اوق اشذعاإطبلؽاادن اءاديىا
ىذااحىتاصذراعنااحلسةس ،اوتفآعادنواطيبااإلصغذءاوإقبذؿاادذىناعناادسآباعن ،اوىواإقبذؿا
(٘)
،اويفاعوضعاقُتاأفااإلقبذؿاديىاادلخذطبُتاقأتسيوباادن اءاَةواتأيةساأليفاه ا( .)ٙا
رلذزي"
ّ
الدعوي ومقتضياتو
ٕ-مراعاة مقام الخطاب
ّ
َةيى ااد ادة اتوجةو ااخلطذب اديم دويّن أتذ ايابلءـ اعع اأحواذل اوحذجذهت اوثسذَذهت ا
ودسذئ ى ،اوق اتسبقاتفلة اذد ،اويضةفاىنذااتساخ اـاأتسيوباادآَقاواديُتايفاخطذباادلؤعنُتا
وددوهت ،اوادغيظ اععاادلفذراادذينايل ّ وفادناتسبة ااهلل،اوىذااواضحايفاأتسيوباتسورةازلم ،ا
حةثارلّ تاادلؤعنُتاورغّباه ،اوقاتاوأغيظتاديىاادلذَآيناعناق اي ااداورة .ا
كذد ادن اسلذطب اادلؤعنُت اَإف اادلسذـ ايساضي اتس ًن ااجلزاء ااحلان ايف ااآلخآة اديى ااجلزاءا
(ٔ)اتسورةااداحآًن:ا .ٚا
(ٕ)اتسورةااأليفذؿ:ا .ٖٛا
(ٖ)اتسورةااأليفذؿ:ا.ٖٜ
(ٗ)اادزركشي،ا"ادربىذفايفاديوـاادسآنف"،إ:آٖٕ .ا
(٘)ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،ا:ٛأ٘.
()ٙاينظآ:ااقنادذشور،ا"اداحآيآاوادانويآ"،أ:ا .ٖٔٛا
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احلانايفااد يةذ؛اَذدلؤعنوفاعشغودوفاقةمذرةانخآهت

 ،اﭧﭐﭨﭐﱹﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
(ٔ)

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱸ ،اوأعذاادلفذراَذدلسذـايساضيا
تس ًن ادذابااد يةذ اديىادذابااآلخآة؛اَذدلفذراعشغودوفاقةمذرةاحةذهت ااد يةذ ،ﭧﭐﭨﭐﱹﱁ
(ٕ)

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱸ .

ٖ-مراعاة الخطاب العام
ِ
اعنادظ َاوَى ْوؿا
َبلاؼللصاَآدااأواقوعذ،اويآقطااألحلذـاقذألدمذؿادوفااألَآاد،اَةيىاادآغ
ّ
عذاقذـاقواادلذَآوفاوادلنذَسوفاقذدلؤعنُتاشلذادآضاواتسورةازلم اإالاأهنذاملاتُ ِ
فلحادناأمسذئه ،اعلافة ا
قذدسوؿ :اﱹﭐﱁ ﱂﱸ ،ﭐﱹﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩﱸ ﭐ،ا ﭐﱹﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱸ،اوأعثذؿا
ىذااكثَتايفااداورة.ا ا
ٗ -التوازن بين خطاب العقل والقلب
ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ

ﳐﱸ(ٖ)،اوﭧﭐﭨﭐﱹﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱸ(ٗ)،اجذءااألتسيوبايفااآلياُتأتذايثَتا
،اوينذجياادسيب،اوػلآؾاادوج اف،اشلذاي َعاادلخذطباإىلاعزي اعنااإلؽلذف.ا ا
يثَتاادةس
ّ
 سمات ترجع إلى مستوى مضامين الخطاب ،ومنها:
ٔ-الشمول:
خذطبتاتسورةازلم اادلؤعنُتايفااآلياُت :ﭐﭐ ﭐ ﱹﭐﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﱸ(٘)،اوﭐﱹﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ()ٙخطذقذادذعذا
ااإلؽلذف،ادةيوحاأفايلآةااإلتسبلـاوطذد ااهللاورتسودواىيا
دذعذاشذعبلاجلمةعاعنااتلفاقلف
ّ
دوياقبة هاادلوضودي،ا
عاؤودة ااجلمةعاأَآادااوٚتذدذتاودوؿ،اوىذااادشموؿاَةواعةذجل اديةم ااد ّ
دويادةسادمبلاطلبويذ،اق اىواشذع ادل اَئذتااجملامع،اشلناتاوَآاَةواأىية ااد دوة .ا
َذدةم ااد ّ
(ٔ)اتسورةازلم
(ٕ)اتسورةازلم
(ٖ)اتسورةازلم
(ٗ)اتسورةازلم
(٘)اتسورةازلم
()ٙاتسورةازلم

:إ ا
:أ.
:آٔ.
:إٗ.
:ا .ٚا
:اٖٖ .ا
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العليا:

ٕ-العمق في الخطاب والتركيز على القضايا والكليات والمقاصد المركزية والمفاىيم

اب اعناطآيس اعةذجلاواديظواىآ،اورقطهذا
عضذعُتااخلطذباادسآنينادمةس
ُ
،اوىذااادةمقاعلاَ ٌ
(ٔ)
َيواتأعينذايفاخطذيب ااداورةاديمؤعنُتاقأتسيوباادن اءا
ْا
ٔتسذص ىذاونَذقهذ،اوقنذءاادلطذدباديةهذ  ،ا
يف ااآلياُت :ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ا(ٕ)وﭐ
ﱹﱰﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶ ﱷﱸﱹﱸ(ٖ) ادوج يذ اأهنمذ ايآّكزاف اديىا
دوةاإىلااحلق اقنلآةااد يناوطذد ااهللاورتسودواصيىااهللاديةوا
عسل اوقضة اكية اواح ةاوىيااد
ّ
اتفل اىذا اادلسل اوادلطيب اادلبَت ،اَذدةبلق اقُت انيذتا
وتسي  ،اوق اجذءت انيذت ااداورة اكيهذ ّ
اتفليو اوتشآحو،ا
ادااورة اوقُت اادلسل اادةذـ ادبلق اإٚتذؿ اوتفلة  ،اعطيب ادذـ ،اوعطذدب اجزئة ّ
وتافآعادنواوتؤوؿاإدةو،اويبلحظاأفاني اادنلآةاقُ ِّعتاديىاني اادطذد ،اشلذاغلة اني اادنلآةأتنزد ا
ادةنوافااجلذععادياورةاكيهذ،اوىياتاضمناني اادطذد اوغَتىذاعناادلطذدبااجلزئة .ا ا
ويف اهنذي اىذه ااد راتس اال اياةٍت اإال اأف اأقوؿ :ااحلم اهلل اادذي اقنةماو اتا ّ اادلذحلذت،ا
وادلبلةاوادابلـاديىايبةنذازلم اوديىاندواوصحبواأٚتةُت .ا

(ٔ)اينظآ:اد يذفاأجذي ،ا"خطذباادنذسايفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ":ا.ٜٔ
(ٕ)اتسورةازلم :ا.ٚ
(ٖ)اتسورةازلم :اٖٖ.

- ٕٗٛ -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد ٘ - ٔٛالجزء الثاني

اخللمتْ:
وتشام اديىاأى اادناذئجاواداوصةذت :ا
أًال :النتلئج
دوي،اَفه اواقعا
ٔ-تةارباقذد ةاَسواادواقعااألتسذساادذيايسوـاديةوإت ي ااإلصبلحااد ّا
اادذيايبُتاندةذتااداةذع اعةهذ،اواخلطذباادذياينذتسبهذ،اذد اأفاَسواادواقعا
اجملامةذتاىواادابة
ّ
دةسايظآةاخذطف اديمجامع،اق ادي ادواندةذتواوأدواتو،ااديتاهبذاياةذع اععااجملامةذت،اَهواخبلص ا
جملمود اعناادةيوـاادشآدة اوادلةذصآةاادلاج ّ دةايفاٚتةعااجملذالت.ا ا
وقذداأع ايفاتسورةازلم ايآىاأفااداورةاالاتطيباعناادلؤعنُتاأَآادااوددذةاإصبلحذتانية ا
وقاة اَسط،اق اىياهتةّئه اوتليحه اديحذضآ،اوتلنةه اديمااسب ،اقذدثبذتاديىادينه اويلآتوا
طذد اهللاودآتسودو،اوتسةةذادلبلحاقذذل ،ايسآأاذد اعناقودواتةذىلايفانخآاني اعنااداورة :ﭐﱹﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱸ زلم :ا.ٖٛ
ٕ-جة ااهللاتةذىلااإلصبلحاادةس ي ايفاعس ع اصورااإلصبلح،اَهواأصيهذاوشآطهذ،ا اوإذاا
ٖتسق ااإلصبلح اادةس ي اَاةأٌب اقة ه اك اإصبلح اوتغةَت ،اوعن اصيحت ادسة تو اودسيو اوأَلذرها
اصبلح اقذؿ اادلؤعن ،ا اوإصبلح اادبذؿ اغلمع اإصبلحا
ِ
صيحت اأدمذدو اأقواال اوأَةذال ،اَذداوحة اأص ُ
األعوراكيهذ .ا
ؽللننذاقةذفاعيخصااداورةاعناأمسذئهذاديوصوؿاإىلاصبلحاادبذؿاقذدلةذدد ااآلتة  :ا
ٖ-
ّ
إصبلحاادبذؿ=اتسورةازلم ا+اتسورةاادذيناكفآواا+اتسورةاادساذؿ ا
ويسآأاىذهاادلةذدد اكمذاييي:اإفاأراداادلؤعنوفاصبلحاادبذؿاَبلاق ّ اعناطذد ااهللاورتسودواَةمذا
أعآا،اوأوؿا عذاأعآااقوااداوحة ا(إصبلحادس ي)،اٍباتغةَتاادنفساتآقويذا(إصبلحاتآقوي)،اٍباقة اهتةئ ا
ادنفسادس يذاوتآقويذ،االاق ّ اعناهتةئ ااجملامعاوتغةَتهاددويّذ،اوىذاااإلصبلحاكيوادنايلام اعذاملا
ػلسقاادلؤعنوفاعفهوـاالاإدواإالااهلل،اادذياياضمناعب أاادوالءاوادرباء،اودنايلام اٖتسةقاىذااادلب أا
ّ
اياضمن اأعآين :اأعآ اعن اجه اادلؤعنُت ا(ادوالء اذل ) اقنلآهت ا
إال اقفسو اادواقع ،اوَسو اادواقع اواجملامع ّ
وتابّعاأحواذل اوواقةه ،اوأعآاعناجه اادلفذراادلةا ينا(ادرباءاعنه )اقساذذل اوادغيظ اديةه ،اواٗتذذا
تبُت اذل ااذل ى،ﭐﭧﭐﭨﭐﱹﲈ ﲉ ﲊ
ادشةطذفاد ّو
ا،اَهواادذياتسوؿاذل اادلفآاعناقة اعذا ّ
ّ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﱸ زلم :إ٘.
تبُت اعناخبلؿااد راتس اأفااداورةاأوجبتاأعآين:اأوال:اإصبلحاادنفسادس يذاوتآقويذ،ا
ّٗ -
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وثذيةذ:اإصبلحااجملامعاواد ود اواألع اددويّذ،اوالاايفلذؾاألح علذادنااآلخآ،اوىذااشآطاادنلآا
ادةزة،اود ـ ا اتساب اؿااهللاديمؤعنُت،اوادناةج اصبلحاادبذؿايفااد يةذ،اوادفوزاقذجلن ايوـا
واداملُتاو ّ
ادسةذع  .ا
٘-إفاعنهجةذتااإلصبلحايفااداورةاشذعي اجلمةعارلذالتااحلةذة،اَالوفاتسورةازلم اقذد ا
أظلوذجذادئلصبلحاادشذع ،اوَقاعنهجةذتارقذيةّ اعالذعي .ا ا
دوي ايفاادةلآا
ّ -ٙ
تبُت اعناخبلؿااد راتس اد ـاإعلذية اادابذراقةضاعنذىجااإلصبلحااد ّ
اأصياو اتسورةا
دوي اادلحةح اادذي ّ
احلذضآ اعنذىج اديمة اإصبلحة اق يي اديمنهج ااإلصبلحي ااد ّ
اقإصبلحاددوياقفسواادواقع .ا
زلم ،اوادلامثّ
ّ
إفاتسآ احةذةاادسيباوادفلآ،اقذتبذعازلم اوقنلآةادين ااهلل،اوقاذؿاادلفذر،اَذعاثذؿاذد ا
ّ -ٚ
احذؿا
َةواحةذةاديسيباوادفلآاَاليح ادن ىذاادةسة ة،اَإذااصيحاادفلآاوادسيباقذدةسة
ة،اصيُح ُ
َ
اإلياذفاوشأيواوخذطآه،اَإصبلحاادبذؿاإذفايب أاقإصبلحاقيبواوَلآهاقذدةسة ة،ايابعاذد اإصبلحا
اإالاقذتبذعااحلقا
ّ
ٚتةعاأحواؿاادنذسااالجامذدة ،اواالقالذدي ،اواداةذتسةّ ...ودناينليحاقذؿاادبشآيّ
ا دذيايزؿاديىازلم اصيىااهللاديةواوتسي ،اوادذيايااوجباقاذؿاادلفذراادلةا يناقأي يارلذى ينا
اء؛احىتايبسىااحلق،اوياسآرايفااألرض،اويااةيياديىاادبذط ،اوادبلَتادينظآاأفاصبلحاادبذؿا
أش ّ
ّ
كآايفاتسوراادساذؿ،اَلأفاادلوىلاتسبحذيوايبُت اأفاحةذةاادنذس اوصبلحا
و
ادذياىواتسآ احةذةاادنذساذُ
ّ
ّ
قذذل اوحآيّاه اقساذؿاد ّوى ،اكمذاقذؿاتةذىل:ﭐﱹﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱸادبسآة:ا،ٜٔٚا
َفياادسلذصاحةذةادبذقياادنذس،اويفاادساذؿاحةذةاديمؤعنُت،اوصبلحاقذذل  .ا
ثلنَل :التٌصَلت
يفاضوءاياذئجااد راتس ااحلذدة ،اَإهنذاتوصياقذآلٌب :ا
تبٍت اقضذيذ ارلامةذهت ادن اكثب اثذيةذ،ا
ٔ-وصةيتادي دذة اقذإلخبلصاهلل اأوال ايف اددوهت  ،ا او ّ
دوياقفسواادواقعاثذدثذ .ا
وٕت ي اخطذهب ااد ّ
ٕ-ووصةيتادي دذةاأيضذاقذتساغبلؿاحذج اادنذسادلبلحاادبذؿ،اوْتثه ادنو،اوجة اذد ا
اأصياو اتسورة ازلم  ،اورقط اذد اقذدواقع أتسذري اادلنهجةذتا
ع خبل ادبةذف اادلنهج ااإلصبلحي اادذي ّ
اإلصبلحة اادسآنية اقذدلنهجةذتاادوضةة ااديتاملإتيباذل اتسوىاَاذداادبذؿ .ا
ٖ-اد دوةاإىلاتوظةفااألتسذدةباادًتقوي ااديتاأصياهذاتسورةازلم اوغَتىذاعنااداور،ايفاقةوتنذا
وع ارتسنذاوجذعةذتنذ .ا
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ٗ-وعن اديوـ اَسو اادواقع اوندةذتو اوأدواتو ،ااديت اهبذ اياةذع اعع ااجملامةذت ،اقةذف اادلنذىجا
اإلصبلحة ادغَتاادلايمُت،اقًتٚتاهذاإىلااديغذتااألخآى،اكذحملذضآاتاوتأدةفاادلاب .ا
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املصلدة ًاملراجع
اآلدوتسي،اشهذبااد ينازلموداقنادب ااهلل.ا"روحاادلةذينايفاتفاَتاادسآنفاادةظة اوادابعاادلثذين" ا
ٖتسةقادييادب اادبذريادطة .ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،ا٘ٔٗٔىػ) .ا
األزىآي ،ازلم اقناأٛت  .ا"هتذيبااديغ ".اٖتسةقازلم اعآدب.ا(طٔ،اقَتوت:ادار اإحةذءاادًتاثا
ادةآيب،إٔٓٓـ) .ا
اإلتسنوي،اٚتذؿااد ينادب اادآحة .ا"هنذي ااداوؿاشآحاعنهذجاادوصوؿ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلابا
ادةيمة ،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
األصفهذين،احاُتاقنازلم .ا"ادلفآداتايفاغآيباادسآنف".اٖتسةقاصفاوافااد اودي.ا(طٔ،ادعشقا
قَتوت،اعلآ:اداراادسي ،ااد اراادشذعة ،إٔٗٔىػ).
ادبذز ،اأيور .ا"ادافاَت اادًتقوي اديسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اعلآ :ادار اادنشآ اديجذعةذت ،إٔٗٛىػ-
ٕٓٓٚـ) .ا
ادبجيي ،ازلم اقن اأيوب اقن اادضآيس .ا"َضذئ اادسآنف" .اٖتسةق اغزوة اق يآ .ا(طٔ ،ادعشق :ادارا
ادفلآ،أٗٓٛىػٜٔٛٚ-ـ) .ا
ادبخذري،ازلم اقناإمسذدة .ا"صحةحاادبخذري،ااجلذععاادلحةح".ا(طٔ،ادعشق-قَتوت:ادارااقنا
كثَتٕٖٔٗ،ىػٕٕٓٓـ) .ا
قآكذت،اأٛت ادطفي.ا"ادطبةة اادبشآيّ ايفاادسآنفاادلآًن".ا(د.اط،اادآيذض:اداراادلآيخ،أٜٔٛـ) .ا
ادبغ ادي،اإمسذدة اقذشذ.ا"ى ي اادةذرَُتاأمسذءاادلؤدفُتاونثذراادللنفُت".ا(د.اط،اقَتوت:اداراإحةذءا
ادًتاثاادةآيب،اٜ٘٘ٔـ).
ادبغوي ،ااحلاُت اقن اعاةود .ا"عةذمل اادانػزي " .اٖتسةق ازلم اادنمآ ،ا اودثمذف اضمَتي  ،ا اوتسيةمذفا
احلآش.ا(طٗ،اادآيذض:اداراطةب ،أٗٔٚىػأٜٜٚ-ـ).
أقو اادبسذء ،اأيوب اقن اعوتسى .ا"ادليةذت اعةج ايف اادللطيحذت اوادفآوؽ ااديغوي " .اٖتسةق اد يذفا
درويشاوزلم اادللآي.ا(د.اط،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ) .ا
ادبسذدي ،اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآ.ا"علذد اادنظآادئلشآاؼاديىاعسذص ااداور" .اٖتسةقادب اا
ادامةعاحانُت.ا(طٔ،اادآيذض:اعلاب اادلةذرؼ،أٗٓٛىػ–ٜٔٛٚـ).
ادبسذدي ،اقآىذفااد يناإقآاىة اقنادمآ .ا"يظ ااد ررايفاتنذتسبااآليذتاواداور" .ا(طٕ ،اادسذىآة:ا
داراادلاذبااإلتسبلعي،أٖٗٔىػٜٜٕٔ-ـ) .ا
ادبوشةخي ،اادشذى اقن ازلم  .ا"َسو اواقع ااألع  :ادراتس ايف اادلفهوـ اوادشآوط اوادةوائق" .ا(د .اط،ا
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ادآقذط:اداراادابلـ،إٔٔٓـ) .ا
قودود،اأٛت .ا"َسواادواقعاأصوؿاوضواقط".ا(طٔ،اادسذىآة:اداراادابلـ،إٓٓٙـ) .ا
اداهذيوي ،ازلم اقن اديي .ا"عوتسود اكشذؼ ااصطبلحذت اادفنوف اوادةيوـ" .اتس ًن ارَةق اادةج ،ا
ٖتسةقادييادحآوج.ا(طٔ،اقَتوت:اعلاب ادبنذفايذشآوف،أٜٜٙـ).
اجلربين ،ادب ااهلل اقن ادب اادةزيز .ا"هتذيب اتاهة اادةسة ة ااإلتسبلعة " .ا(طٔ ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :اطبة اعلاب اادلي اَه اادوطنة ،إ٘ٗٔىػ).
اجلآعي،اإقآاىة ازلم .ا"عةج اديوـاادسآنف".ا(طٔ،ادعشق:اداراادسي ،إٕٗٔىػٕٓٓٔ-ـ) .ا
اجلوىآي ،اإمسذدة اقن اٛتذد .ا"ادلحذح اتذج ااديغ اوصحذح اادةآقة " .اٖتسةق اأٛت ادطذر .ا(طٗ،ا
قَتوت:اداراادةي اديمبليُت،أٗٓٚىػٜٔٛٚ-ـ) .ا
اقن احبذف ،ازلم اقن احبذف اقن اأٛت  .ا"صحةح ااقن احبذف اقًتتةب ااقن اقيبذف" .اٖتسةق اشةةبا
األريؤوط.ا(طٕ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،اٗٔٗٔىػٜٜٖٔ-ـ) .ا
احلآوب،اتسذرةازلم ادب ااهلل.ا"عنذتسب اقةضاأمسذءااهللااحلاٌتادآليذتاادسآنية اودالالهتذ".ارتسذد اا
عذجااَتاغَتاعنشورة.ا(األردف:اجذعة انؿاادبةت،إٓٓٙـ) .ا
حان  ،ادمآ ادبة  .ا"تأعبلت ايف اادواقع ااإلتسبلعي" .ا(د .اط ،اد .اـ :اادللاب ااإلتسبلعي اديطبذد ا
وادنشآ،آٜٜٔـ).
ٛتة ي ،ادب اادلبَت .ا"َسو اادواقع ايف اادةم ااإلتسبلعي اضآورة احضذري " .ارلي اادبةذف اٖٕٗ،ا
(ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ):ا .15-1ا
احلنبيي ،ادمآ اقن اديي ااقن ادذدؿ .ا"اديبذب ايف اديوـ اادلاذب" .اٖتسةق ادذدؿ ادب اادلوجود ا اودييا
عةوض.ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٗٔىػٜٜٔٛ-ـ) .ا
أقواحةذف،ازلم اقنايوتسف.ا"تفاَت اادبحآااحملةط".اٖتسةقاص قيازلم اٚتة .ا(د.اط،اقَتوت:ا
داراادفلآ،إٓٗٔىػ) .ا
اخلطةب ،ادب اادلآًن .ا"ادافاَت اادسآنين اديسآنف" .ا(طٔ ،اادسذىآة :ادار اادفلآ اادةآيبٖٜٔٓ،ىػ)ا
اد وتسآي ،اعنَتة ازلم ايذصآ .ا"أمسذء اتسور اادسآنف اوَضذئيهذ" .اتس ًن اَه اقن ادب اادآٛتنا
ادآوعي.ا(طٔ،ااد عذـ:ادارااقنااجلوزي،إٔٗٙىػ) .ا
ادآازي،اَخآااد ينازلم اقنادمآ.ا"عفذتةحاادغةب".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ٕٔٗٔ،ىػ-
ٕٓٓٓـ) .ا
رضذ ،ازلم ارشة اقناديي .ا"تفاَتاادسآنفااحللة ا(تفاَتاادلنذر)" .ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي ا
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ادةذع اديلاذب،آٜٜٔـ) .ا
ادآياوين،اأٛت .ا"يظآي اادلسذص ادنااإلعذـاادشذطيب".ا(طٗ،اىَتي ف،اََتجةنةذ،اادواليذتاادلاح ةا
األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜ٘ٔـ) .ا
زقذدي ،اتوَةقاقناديياعآاد .ا"أَذيُتااداورةاادسآنية ايفااد الد اديىاعسل ىذ،ادراتس اتطبةسة اديىا
تسورةاعآًن".ارلي ات قّآاٖ،ا(ٖٜٔٗىػٕٓٔٚ-ـ):أٗٔ .ٕٖٕ-ا
ادزجذج ،اإقآاىة اقن ااداآي اقن اتسه  .ا"عةذين اادسآنف اوإدآاقو" .اٖتسةق ادب ااجلية اشييب .ا(طٔ،ا
قَتوت:ادذملاادلاب،أٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ) .ا
ادزحةيي،ااوىب اقناعلطفى.ا"ادافاَتاادلنَتايفاادةسة ةاوادشآية اوادلنهج".ا(طٕ،ادعشق:اداراادفلآا
ادلةذصآ،أٗٔٛىػ) .ا
ادزركشي،اق رااد ينازلم اقنادب ااهلل.ا"ادربىذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض اإقآاىة .ا
(طٔ،اعلآ:اداراإحةذءاادلاباادةآقة ادةاىاادبذيب ااحلييباوشآكذاؤه،أٖٚٙىػٜٔ٘ٚ-ـ).ا
ادزركيي،اخَتااد يناادزركيي،ا"األدبلـ".ا(ط،ٙاقَتوت:اداراادةي اديمبليُت،اٜٗٔٛـ) .ا
ادزسلشآي،اجذرااهللازلموداقنادمآ.ا"ادلشذؼادناحسذئقاغواعضاادانػزي اودةوفااألقذوي ايفاوجوها
اداأوي ".ا(طٖ،اقَتوت:اداراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ).ا ا
اداذعآائي اَذض اقن اصذحل .ا"دلاذت اقةذية ايف ايلوص اعن اادانػزي " .ا(طٖ ،ادمذف :ادار ادمذر،ا
ٖٕٗٔىػٕٖٓٓ-ـ) .ا
اداخذوي،اديياقنازلم اقنادب اادلم .ا"ٚتذؿاادسآاءاوكمذؿااإلقآاء".اٖتسةقادب ااحلقادب ااد اًنا
ادسذضي.ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادلاباادثسذَة ،أٜٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
تسآحذف ،ادب ااهلل ادب اادغٍت .ا"األتسآار اادببلغة ايف اادفآائ اادسآنية " .ا(طٔ ،اادآيذض :اعآكز اادا قّآا
دبلتساشذراتاادًتقوي اواداةيةمة ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ).
اداة ي،ادب اادآٛتناقنايذصآ.ا"تةاَتاادلآًناادآٛتنايفاتفاَتاكبلـاادلنذف".اٖتسةقادب اادآٛتناقنا
عةبلااديوػلق.ا(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ) .ا
تسيطذف،اصبلح.ا"تسورة اادلهفاعنهجةذتايفااإلصبلحاواداغةَتادراتس اتأصةية اتطبةسة ".ا(طٔ،اا
ادسذىآة:اداراتسيطذفادينشآ،إٓٓٛـ).
تسآاادفلذح ".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمةّ ،إٓٗٔىػ).ااقنا
اقناتسنذف،ادب ااهللاقنازلم .ا" ّا
تسة ه ،اديياقناإمسذدة  .ا"احملل اواحملةطااألدظ ".اٖتسةق ادب ااحلمة اىن ااوي.ا(د.اط،ا
قَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٓٓٓـ) .ا
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اداةوطي،اجبلؿااد ينادب اادآٛتن قناأيباقلآ.ا"اإلتسذفايفاديوـاادسآنف".اٖتسةقازلم اأقواادفض ا
إقآاىة .ا(د.اط،اعلآ:ااذلةئ اادللآي اادةذع اديلاذب،اٖٜٗٔىػ/اٜٗٔٚـ) .ا
اداةوطي ،اجبلؿااد ينادب اادآٛتناقناأيباقلآ .ا"أتسآاراتآتةب اادسآنف" .اٖتسةقادب اادسذدرادطذ،اا
وعآزوؽاإقآاىة .ا(د.اط،اادسذىآة:اداراادفضةي ،إٕٓٓـ) .ا
اداةوطي ،اجبلؿ ااد ين ادب اادآٛتن اقن اأيب اقلآ .ا"اد ر اادلنثورايف اادافاَت اقذدلأثور" .اٖتسةقاعآكزا
ىجآاديبحوث.ا(د.اط،اعلآ:اداراىجآ،إٗٗٔىػٕٖٓٓ-ـ).ا ا
ادشذطيب ،اإقآاىة اقن اعوتسى .ا"ادلاواَسذت" .اٖتسةق اعشهور اقن احان انؿ اتسيمذف .ا(طٔ ،اادلميل ا
ادةآقة ااداةودي :ادارااقنادفذف،أٗٔٚىػٜٜٔٚ-ـ) .ا
ادشذيع ،ازلم اقن ادب اادآٛتن .ا"أمسذء اتسور اادسآنف اادلآًن" .ا(طٔ ،اادآيذض :ادار اكنوزا
إشبةيةذٖٕٔٗ،ىػٕٓٔٔ-ـ) .ا
شآؼ ،اٚتذؿااد ينازلم  .ا"علحفاداراادلحذق ايفاادسآاءاتاادةشآاادلاواتآةاعناطآيقاادشذطبة ا
واد رة".ا(طٔ،اطنطذ:اداراادلحذق اديًتاثٕٔٗ٘،ىػٕٓٓٗ-عػ) .ا
شآؼ ااد ين ،اجةفآ .ا"ادلوتسود اادسآنية اخلذئص ااداور" .اٖتسةق ادب اادةزيز ااداوغلزي .ا(طٔ،ا
قَتوت:ادارااداسآيباقُتاادلذاىبااإلتسبلعة ،إٓٗٔىػ) .ا
ادشنسةطي ،ازلم ااألعُت اقن ازلم اادلخاذر .ا"أضواء اادبةذف ايف اإيضذح اادسآنف اقذدسآنف" .ا(طٔ،ا
ادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ) .ا
ادشوكذين ،ازلم اقن اديي اقن ازلم  .ا" َاح اادس يآ ااجلذعع اقُت اٍَت اادآواي اواد راي اعن ادي ا
ادافاَت".راجةوايوتسفاادغُوش.ا(طٗ،اقَتوت:اداراادلةآَ ،إٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ) .ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقن اأٛت  .ا"ادلةج ااألوتسط" .اٖتسةق ازلمود اادطحذف .ا(طٔ ،اادآيذض :اعلاب ا
ادلةذرؼ،أٗٓٙىػٜٔٛٙ-ـ).ا ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقن اأٛت  .ا"ادلةج اادلغَت" .اٖتسةق ازلم اتسيةمذف امسذرة .ا(طٔ ،اقَتوت :ادارا
إحةذءاادًتاثاادةآيب،إٜٜٔـ).ا ا
ادطرباين ،اتسيةمذف اقناأٛت  .ا"ادلةج اادلبَت" .اٖتسةق اٛت ي اادايفي .ا(طٔ ،اادسذىآة :اعلاب ااقنا
تةمة ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔٗ-ـ)،اح يثارق ا(ٓ .)ٖٖٔٛا
ادطربي ،اأقو اجةفآ ازلم اقن اجآيآ .ا"جذعع اادبةذف ايف اتأوي اادسآنف" .اٖتسةق اأٛت ازلم اشذكآ.ا
(طٔ،اقَتوت:اعؤتسا اادآتسذد ،إٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ).
ادةذمل ،ايوتسف احذع  .ا"ادلسذص اادةذع اديشآية ااإلتسبلعة " .ا(طٕ ،اى اَتي ف ،اادواليذت اادلاح ةا
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األعآيلة :اادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،اٜٜٗٔـ) .ا
اقنادذشور،ازلم اادطذىآاقنازلم .ا"اداحآيآاوادانويآاادلةآوؼاقافاَتااقنادذشور".ا(طٔ،اقَتوت:ا
عؤتسا ااداذريخاادةآيب،إٓٗٔىػٕٓٓٓ/ـ).ا ا
أقوادبة ،اادسذتس اقناتسبلـ.ا"َضذئ اادسآنفاوعةذدلواونداقو".اٖتسةقاأٛت ااخلةّذطي.ا(د.اط،اادلغآب:ا
عطبة اَضذد ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ) .ا
دآدور،اد يذفاقنازلم .ا"عنهجااد دوةاادلةذصآةايفاضوءاادلاذباوادان ".ا(طٕ،اد.اـ،اد.اف،ا
ٕٖٗٔىػ).ا ا
اقنادطة ااألي داي،ادب ااحلق.ا"احملآراادوجةزايفاتفاَتاادلاذباادةزيز".اٖتسةقادب اادابلـازلم .ا
(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٕٗٔىػ) .ا
ادغزايل،ازلم اقنازلم اأقواحذع .ا"ادلسل ااألتسٌتايفاشآحاأمسذءااهللااحلاٌت".اٖتسةقاأٛت اادسبذين.ا
(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،إٔٔٓـ) .ا
اقناَذرس،اأٛت اقنازكآيذ.ا"عةج اعسذيةسااديغ ".اٖتسةقادب اادابلـاىذروف.ا(د.اط،اقَتوت:ادارا
ادفلآ،أٖٜٜىػٜٜٔٚ-ـ) .ا
ادفَتوزانقذدي ،ازلم اقنايةسوب .ا"قلذئآاذوياادامةةزايفادطذئفاادلاذباادةزيز" .اٖتسةقازلم ا
ديي اادنجذر ،اودب اادةية اادطحذوي .ا(طٖ ،اادسذىآة :ااجمليس ااألديى اديشؤوفا
اإلتسبلعة ٔٗٔٙ،ىػا–.)ٜٜٔٙ
ادسحطذين ،اتسةة اقناديياقناوىف .ا"احللم ايفااد دوة اإىلااهلل اتةذىل".ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ا
اداةودي :اوزارةاادشؤوفااإلتسبلعة اواألوقذؼاواد دوةاواإلرشذد،اٖٕٗٔىػ).
ادسآطيب،ازلم اقناأٛت .ا"اجلذععاألحلذـاادسآنف".ا(طٔ،اقَتوت:اداراادفلآ،أٗٓٚىػ) .ا
ادسنوجي ،اص يقاقناحان .ا"أّت اادةيوـاادوشياادلآقوـايفاقةذفاأحواؿاادةيوـ".اٖتسةقادب ااجلبذرا
زكذر.ا(د.اط،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٜٚٛـ) .ا
اقناقة ااجلوزي ،ازلم اقناأيباقلآاقناأيوب.ا"إدبلـاادلوقةُتادنارباادةذدلُت" .اٖتسةقاعشهورانؿا
تسيمذف،اوشذرؾايفااداخآيج:اأٛت ادب ااهللاأٛت .ا(طٔ،اادلميل اادةآقة ااداةودي  :ادارااقنا
اجلوزي،اٖٕٗٔىػ) .ا
اقناقة ااجلوزي  ،ازلم اقناأيباقلآاقناأيوب .ا"ادطآؽااحللمة ايفااداةذتس اادشآدة ".اٖتسةقايذيفا
احلم .ا(طٔ،اعل اادللآع :ادارادذملاادفوائ ،إٔٗٛىػ) .ا
اقنااكثَت ،اإمسذدة اقن ادمآ .ا"تفاَت اادسآنف اادةظة " .اٖتسةق اتسذعي اقن ازلم اتسبلع  .ا(طٕ،ا
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ادآيذض:اداراطةب ادينشآاواداوزيع،إٓٗٔىػٜٜٜٔ-ـ) .ا
اقناكثَت،اإمسذدة اقنادمآ.ا"َضذئ اادسآنف".ا(طٔ،اادسذىآة:اعلاب ااقناتةمة ،أٗٔٙىػ) .ا
ا
ادلآاغي ،اأٛت اقن اعلطفى.ا"تفاَتاادلآاغي".ا(طٔ،اعلآ:اشآك اعلاب اوعطبة اعلطفىاادبذيبا
احلييباوأوالده،اٖ٘ٔٙىػٜٔٗٙ-ـ).
ادلطَتي ،ادب ااحملاناقنازقن .ا"دي اعسذص ااداوراوأثآهايف ات قّآاادسآنفاادلآًن" .ا(د.اط،اجذعة ا
ادلويت،اد.ات) .ا
عيح ،ازلم اعلذـادب اادآحة .ا"تأصة اَسوااألودويذتادراتس اعسذص ي اٖتيةية ".ا(طٔ،ادمذف:ادارا
ادةيوـ،إٓٓٚـ).
اقناعنظور،ازلم اقناعلآـ.ا"داذفاادةآب".ا(طٖ،اقَتوت:اداراصذدر،اٗٔٗٔىػ) .ا
اادلامى اتبلَت اادآٛتن اوتةاَت اادلنّذف" .ا(طٕ،ا
ادلهذؽلي ،اديي اقن اأٛت اقناإقآاىة  .ا"تفاَت اادسآنف ّ
ادسذىآة:ادذملاادلابٖٔٗٓ،ىػ،أٖٜٛـ) .ا
أقو اعوتسى ،ازلم ازلم  .ا"خلذئص اادًتاكةب ادارتس اٖتيةية ادلاذئ ادي اادلةذين" .ا(طٗ ،اعلآ:ا
علاب اوىب ،ا٘ٔٗٔىػٜٜٔٙ-ـ).ا ا
ادلةس،اخية ازلةيااد ين.ا"دراتسذتاوأْتذثاادلفيتاادشةخاخية اادلةس".اٖتسةقاعآكزاادبحثاادةيميا
يفاأزىآاادبسذع.ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلاباادةيمة ،أٖٗٚىػٕٓٔٙ-ـ) .ا
يذصآ ،ازلم اجودت .ا"األعآاض اادنفاة اوأثآىذ اديى اادايوؾ اادوظةفي" .ارلي اادةيوـ ااإلياذية ،ا
جذعة ازلم اخةضآاقالآةآٔ،ا(ٕٓٓٙـ):أ.ٕ٘-ا ا
ادنحذس ،اأٛت اقنازلم اقناإمسذدة  .ا"ادنذتسخاوادلناوخ" .اٖتسةقاتسيةمذفاادبلح  .ا(طٔ ،اقَتوت:ا
عؤتسا اادآتسذد ،إٔٗٔىػٜٜٔٔ-ـ) .ا
ادنافي ،ادب ااهللاقناأٛت اقنازلمود.ا"ع ارؾاادانػزي اوحسذئقااداأوي " .ا(طٔ،اقَتوت:اداراادلي ا
ادطةب،اطٜٔٗٔىػٜٜٔٛ-ـ).ا ا
اذلآري ،ازلم ااألعُتاقن ادب ااهللااألرعي .ا"تفاَتاح ائق اادآوحاوادآػلذفايفاروايباديوـاادسآنف".ا
إشآاؼاوعآاجة اىذش ازلم اديياعه ي.ا(طٔ،اقَتوت:اداراطوؽاادنجذةٕٔٗٔ،ىػ) ا
اذلنذئي ،ادب ااهلل اقن اتسذمل اقن اٛت  .ا"أمسذء ااداور اادسآنية  :اٚتع اودراتس اوٖتية " .اإشآاؼ ازيذدا
اد غذعُت.ا(األردف:ااكية ااد راتسذتاادفسهة اوادسذيوية ،اجذعة انؿاادبةت،إٕٓٓـ) .ا
اذلةثمي،اديياقناأيباقلآ.ا"رلمعاادزوائ اوعنبعاادفوائ ".اقاحآيآااحلذَظُتااجليةيُت:اادةآاقي،اواقن ا
حجآ.ا(د.اط،اادسذىآة،اقَتوت:اداراادآيذفاديًتاث-داراادلاذباادةآيب،أٗٓٚىػ) .ا
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ادوكةيي،ازلم .ا"َسوااألودويذتادراتس ايفاادضواقط".ا(طٔ ،اَآجةنةذ ،اادواليذتاادلاح ة ااألعآيلة :ا
ادلةه اادةذدلياديفلآااإلتسبلعي،أٜٜٚـ) .ا
املراجع املتعلكْ بللدةاُلت العلََّْ
أتسة  ،اد يذف ادب اادابلـ .ا"االحابذؾ ايف اادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة " .اْتث اعاا اعن ارتسذد ا
ادلذجااَت ا(االحابذؾ ايف اادسآنف اادلآًن-دراتس اقبلغة ) .اقإشآاؼ اد .اأٛت اَاحي ارعضذف.ا
(ادلوص :اقا ااديغ اادةآقة ا،اكية ااآلداب،اجذعة اادلوص ،إ٘ٓٓـ).
ااداةذتسي" .ارتسذد ادكاوراة اغَت اعنشورة .ا(األردف:ا
ّا
ادضمور ،اأديب اَذيز .ا"َسو ااإلصبلح اواداغةَت
جذعة اادةيوـااإلتسبلعة اادةذدلة ،أٖٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .ا
د يل،اَذيزة.ا"اإلصبلحايفاادسآنفاادلآًنادراتس اعوضودة ".ارتسذد اعذجااَتاغَتاعنشورة.ا(جذعة ا
اجلزائآ:ااجلزائآ،اٖٖٗٔىػٕٕٓٔ-ـ).
يذتسُت،اقبلؿاخية .ا"عنهجةذتااإلصبلحاواداغةَتايفاتسورٌبااأليبةذءاواحلجادراتس اعوضودة ".ارتسذد ا
عذجااَتاغَتاعنشورة.ا(غزة:ااجلذعة ااإلتسبلعة ،إٕٔٓـ) .ا
املراجع اإللكرتًنَْ
أجذي ،اد يذف.ا"خطذباادنذسايفاادسآنفاادلآًناقآاءةايفايودة اادلضذعُتاونَذقهذ".ا(عؤتسا اعؤعنوفا
قبلاح ودادؤلْتذثاواد راتسذت،ا .https://goo.gl/LRjokp .)ٕٓٔٚا
جربوين،اصلبلء.ا"ادوالءاوادرباءاعنادوازـاالاإدواإالااهلل".ا .https://goo.gl/acCgFxا
حان ،ادمآادبة .ا"عس ع ااكاذبااألع ا(َسو اادواقعاأصوؿاوضواقط ،اأٛت اقودود)" .اد دا٘.ٚا
https://goo.gl/ZF1yyR

ادآقةب ،اتسةة اقن اصذحل .ا "أتسس اادافلَت ااإلغلذيب اوتطبةسذتو إتذه اادذات اواجملامع ايف اضوء اادان ا
ادنبوي ".ا .https://goo.gl/9HVPLUا
ادنجذر،ادب ااجملة .ا"يفاَسواادا يناَهمذاوتنزيبل".اتسياي اكاذبااألع ،اد دإٕ،اادفل اادثذدث.ا
.https://goo.gl/PGKkFN
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دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني
دراسة ميداىية على إدارة اإلرشاد اليسائي يف املسجد اليبوي
Advocacy of Women in the Two Holy Mosques
A field study on the management of women guides at
the Prophet’s Masjid

إيداد:
د .لولوة بيت سلينان الغياو
األستاذ ادلاشارؾ بقسم الدعوة بادلعهد العايل لددعوة كاالتتساب
ّتاععة اإلعاـ زلمد بن سعود اإلسبلعية

ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن ،د .لملمة بنت لسلةمان الغنا

املستخلص
تيث إف اجملتمع النسوم عن اجملتمعات ادلهمة ُب الدعوة ؛ فاف دعوة النساء ُب احلرعُت
الاشريفُت تعد ضركرة عدحة؛ السيما كأف ادلرأة عكدفة بالتكاليف الاشرعية كالرجل ٘تاعان عع استوائهما
ُب اجلزاء األخركم  ،كتأٌب ىذه الدراسة ٔتاشيئة ا﵁ لتجدية شيء عن عسئولية الدعاة ُب ىذا ادليداف
ادلهم  ،كالذم يعد عيدانان خصبان لددعوة إىل ا﵁ ،لتجدده بتجدد الزكار عن احلجاج كادلعتمرين ُب
كل تُت ،فهي فرصة ال تفوت ،ألف بعضهم قد ال يكرر الزيارة ذلذه الببلد ادلباركة ،فرٔتا يفوهتم عن
اخلَت العظيم الذم ديكن تداركو بتضافر اجلهود بعدد عن الرباعج التوجيهية إلرشادىم خلَت الدنيا
كاآلخرة.
كعن أىداؼ ىذا البحث :بياف كيفية اعداد ادلرأة الداعية لتقوـ بالتوجيو كاالرشاد ُب احلرعُت
الاشريفُت ،عع ابراز ادلوضوعات اليت جيب العناية هبا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت .كبياف
أبرز األساليب كالوسائل اليت ديكن اٗتاذىا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،عع الكاشف عن
ادلعوقات اليت تعيق دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كسبل التغدب عديها.
كيأٌب ىذا البحث ُب ٘تهيد كعبحثُت كما يدي:
التمهيدُ :ب دعوة النساء ،أمهيتها ،كخصائصها ،كُب كتدات التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت
الاشريفُت ،تعريفها ،كعهاعها .أعا ادلبحث األكؿ :فعن إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت،
كعوضوعات دعوة النساء كأساليب ككسائل كععوقات ذلك عع ذكر سبل العبلج .كادلبحث الثاين
جاء عن :الدراسة ادليدانية ،كًب اتباع ادلنهج االستقرائي كادلنهج ادلسحي التحديدي جلمع ععدوعات
البحث.
ٍب خا٘تة ٖتوم نتائج البحث ،كاليت عنها :أف عن أبرز عا حيتاجو الداعية يأٌب فقو كاقع الدعوة
ُب احلرعُت الاشريفُت؛ عع التأكيد عدى أنو ديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عتكاعل عن
خبلؿ الدكرات العدمية ،يكوف ٔتثابة جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم ،أعا أبرز توصيات
البحث :أف تتم العناية بالرباعج الدعوية ادلقدعة لدمرأة ُب ادلسجد ،عع اإلفادة عن براعج احلرعُت
الاشريفُت كٕتربتها ُب ىذا اجملاؿ.
كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت .كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا
زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت.
الكلمات الدالة  :دعوة-النساء -احلرعُت-ادلرأة -الاشريفُت-الداعية
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Abstract
Title: Advocacy of Women in the Two Holy Mosques – Dr. Lulua Sulaiman
Alghannam
The women's society is one of the important societies in terms of advocacy;
the advocacy of women in the two Holy Mosques is an urgent necessity,
especially since the woman is charged with the costs of legitimacy as the man
completely, and they share equal rewards in the Hereafter. This study comes in
the will of God to reveal something about the responsibility of preachers in this
important field, which is a fertile ground for the daawah (calling to Allah), for its
renewal because of the renewing of visitors among pilgrims and Umrah
performers every time. It is an opportunity not to miss because some of them may
not repeat their visit to this blessed country. They may miss the great good that
can be remedied by concerted efforts with many guidance programs to guide them
to obtain the good of this life and the Hereafter.
Some of the objectives of this research are: to explain how to prepare
women to guide and direct in the two holy mosques, highlighting the issues that
must be taken care of when preaching women in the two holy mosques.
Explaining the most prominent methods and means that can be use when
preaching women in the two holy mosques, and revealing the obstacles that hinder
the preaching of women in the two holy mosques and ways to overcome them.
This research consists of a preface and two chapters as following:
The Preface: on preaching the women, its importance, and its
characteristics. And guidance units in the two holy mosques, their definition, and
their functions.
As for the first chapter : In the theoretical aspect, in which:
The first requirement: is to prepare the woman who preaches in the two
Holy Mosques, the topics of preaching the women, methods and means and its
obstacles with the mention of ways of soving it.
The second chapter : the field study in which an inductive and analytical
survey methodology was fully applied to collect the research information.
Then the conclusion : which contains the most important results of the
research, some of which are : some of the most important needs of the preacher is
the understanding of the reality of daawah in the two Holy Mosques, with an
affirmation that there can be an integrated scientific project in the two Holy
Mosques from the scientific seminars, which will served as open scientific
universities for female students. As for the top recommendations of the researcher
: is to fully take concern of the daawah programs which are given to the women in
the mosque, with benefiting from the programs and experience of the two Holy
Mosques in this field.
May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and companions.
Key words: Advocacy - Women – Two holy Mosques - Preacher
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املكدمة
إف احلمد ﵁ ضلمده كنستعُت بو ،كنستغفره كنستهديو ،كنعوذ با﵁ عن شركر أنفسنا كعن
سيئات أعمالنا ،عن يهده ا﵁ فبل عضل لو كعن يضدل فبلىادم لو ،كناشهد أف ال إلو إال ا﵁ كتده
ال شريك لو ،كأف زلمدان عبده كرسولو ،أعا بعد:
فالدعوة إىل ا﵁ عن أشرؼ العبادات كأتسن األقواؿ اليت أعر ا﵁ جل شأنو هبا؛ كيتأكد ىذا
الاشرؼ عندعا تكوف الدعوة ُب أطهر البقاع كأعظمها عند ا﵁ ُب ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم
الاشريف ،كالذم يتأكد كجوب الدعوة فيهما لكوهنما عأكل ألفئدة ادلسدمُت عن كل ببلد العامل،
كلاشدة احلاجة لدتوجيو كاإلرشاد لزكارمها عع كجود بعض االضلرافات اليت تكوف عن جهل حيتاج ععو
الدعاة إىل ا﵁ لدبياف كاإليضاح.
كألمهية قياـ ادلراة بالدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ أناشئ القسم النسوم بإدارة التوجيو كاإلرشاد
ُب احلرعُت الاشريفُت؛ لتحقيق الدعوة إىل ا﵁ كفق ظركؼ خاصة؛ نظران لطبيعة ىذا ادليداف ادلهم
كالذم يضم أجناسان سلتدفة كأعدادان ىائدة عن الباشر ُب أكقات زعنية ععينةٖ ،تتاج ععو الداعيات
الستنفار اجلهود إلرشاد ادلدعوات كفق اتتياجاهتن ادلتنوعة.
كالشك أف ىذا اجلهد يتم التخطيط لو كالعمل عدى تنفيذه كفق كافة الوسائل ادلتاتةُ ،ب
ظل قيادة رشيدة ٖترص عدى الرقي ٔتستول اخلدعات ادلقدعة لضيوؼ الرٛتن عدى كافة األصعدة.
كتعد ىذه الدراسة كسيدة عساعدة ٗتدـ الدعوة النسائية كفق أسس عدمية ،تقوـ عدى بياف
كاقع دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كالوقوؼ عدى أبرز التطدعات اليت ديكن اقًتاتها لتطوير
التوجيو كاالرشاد ادلقدـ لدمرأة ُب احلرعُت الاشريفُت.
أ  -املصطلحات واملفاهيه:

الدعوة:الدعوة ُب الدغة :لددعوة ُب الدغة عدة و
ععاف تدكر كدها توؿ :االستمالة ،كالتمٍت ،كالتجمع،
()1
كالدعاء ،كالسؤاؿ ،كالنداء ،كالدعوة إىل الطعاـ ،كاألذاف ،كالطدب ،كاحلث ،كاالستعانة.
(ُ) أٛتد بن زلمد ادلقرئ الفيوعي" ،ادلصباح ادلنَت ُب غريب الاشرح الكبَت"( .بَتكت :ادلكتبة العدمية ،د :ط،
ت)ُْٗ :ُ ،؛ زلمد بن عرتضى الزبيدم" ،تاج العركس عن جواىر القاعوس"ٖ .تقيق :رلموعة عن
ا﵀ققُت( ،دار اذلداية ،د :ـ ،ط ،ت)ْٔ :ّٖ ،؛ زلمد بن يعقوب الفَتكز أبادم" ،القاعوس ا﵀يط"= .
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فالفعل "دعو" " :الداؿ كالعُت كاحلرؼ ادلعتل أصل كاتد ،كىو أف ٘تيل الاشيء إليك بصوت
()1
ككبلـ يكوف عنك ".
أعا الدعوة ُب االصطبلح:
فهي" :قياـ عن ع نده أىدية النصح الرشيد ،كالتوجيو السديد عن ادلسدمُتُ ،ب كل زعاف
()2
كعكاف بًتغيب الناس ُب اإلسبلـ اعتقادان كعنهجان ،كٖتذيرىم عن غَته بطرؽ سلصوصة".
احلرعُت الاشريفُت:ادلقصود باحلرعُت الاشريفُت ُب ىذه الدراسة :ادلسجد احلراـ ٔتكة ادلكرعة كادلسجد النبوم
بادلدينة ادلنورة.
فعن عبد ا﵁ بن زيد ( تِّىػ) ،عن النيب  أنو قاؿ( :أف إبراىيم ترـ عكة كدعا ذلا،
كترعت ادلدينة كما ترـ إبراىيم عكة ،كدعوت ذلا ُب عدىا كصاعها عثل عا دعا إبراىيم عديو
)ّ(
السبلـ دلكة).
ترـ فيهما عاال حيرـ ُب غَتمها ،كالقتاؿ كقطع الاشجر ،كقتل
كععٌت كوهنما ترعان أم أف ا﵁ َّ
الصيد كغَتىا .فعن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما(تٖٔىػ) قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  يوـ فتح عكة:
)إ ف ىذا البدد ترعو ا﵁ يوـ خدق السموات كاألرض فهو تراـ ْترعة ا﵁ إىل يوـ القياعة ،كإنو مل
حيل القتاؿ فيو ألتد قبدي كمل حيل يل إال ساعة عن هنار؛ فهو تراـ ْترعة ا﵁ إىل يوـ القياعة ،ال

العرقسوسي( ،طٖ ،بَتكت :عؤسسة
= ٖتقيق :عكتب ٖتقيق الًتاث ُب عؤسسة الرسالة بإشراؼ :زلمد نعيم
ي
الرسالة لدطباعة كالناشر كالتوزيعُِْٔ ،ىػ)ُِِٖ ،؛ إبراىيم عصطفى ،كآخركف" ،ادلعجم الوسيط" ( .دار
الدعوة ،د :ـ ،ط ،ت).ِٖٔ ،
(ُ) أٛتد بن فارس بن زكريا" ،ععجم عقاييس الدغة"ٖ .تقيق :عبد السبلـ بن زلمد ىاركف( ،دار الفكر،
ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ ،د :ط).ِٕٗ :ِ ،
(ِ) أبو اجملد السيد نوفل" ،الدعوة إىل ا﵁ ،خصائصها ،كعقوعاهتا ،كعناىجها"( .طُ،الفجالة :عكتبة احلضارة
العربيةُّٕٗ ،ىػ ).ُٖ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب كتاب البيوع ،باب بركة صاع النيب  كعده ،ح( َِِِ).ْٕٗ :ِ ،
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يعضد شوكو كال ينفر صيده ،كال يدتقط لقطتو ،إال عن عرفها ،كال خيتدى خبله) .فقاؿ العباس 
)ُ(
(تِّىػ) :يا رسوؿ ا﵁ إال اإلذخر فإنو لقينهم كلبيوهتم؟ فقاؿ( :إال اإلذخر).
كديكن تعريف دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت اجرائيان بأهنا :اجلهود الدعوية اليت يبذذلا
الدعاة إىل ا﵁ ُب اجلهات الرمسية كغَتىا لدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ب  -مشكلة البحث وأهنيتوا:
تأٌب ىذه الدراسة ٔتاشيئة ا﵁ لتجدية شيئ عن عسئولية الدعاة ٕتاه الدعوة اىل ا﵁ تعاىل ُب
احلرعُت الاشريفُت ،كاليت تعد عيدانان خصبان لددعوة إىل ا﵁ ،لتجدده بتجدد الزكار عن احلجاج
كادلعتمرين ُب كل تُت ،فهي فرصة التفوت ،ألف بعضهم قد اليكرر الزيارة ذلذه الببلد ادلباركة ،فرٔتا
يفوهتم عن اخلَت العظيم الذم ديكن تداركو بتضافر اجلهود بعدد عن الرباعج التوجيهيو الرشادىم
خلَت الدنيا كاآلخرة.
كتيث اف اجملتمع النسوم عن اجملتمعات ادلهمة ُب الدعوة؛ فاف دعوة النساء ُب تدك البقاع
ادلباركة تعد ضركرة عدحة؛ السيما كأف ادلرأة عكدفة بالتكاليف الاشرعية كالرجل ٘تاعان عع استوائهما
ُب اجلزاء األخركم ،كخلصوصية كضعها كفق عاجبدها ا﵁ تعاىل عديو عن مسات ،يتوجب أف تكوف
دعوهتا تراعي تاجاهتا الدينية كاألخبلقية كالنفسية كما أعر ا﵁ سبحانو كتعاىل.
كذلذا يأٌب ىذا البحث ليبُت أمهية دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كما تكمن أمهيتو ُب
كونو عن البحوث ادليدانية اليت تأٌب لتبُت الواقع الدعوم النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت كفق رؤية
شرعية دقيقة.
ج  -أهداف البحث:

يهدؼ ىذا البحث إىل عايدي:
بياف أمهية دعوة النساء ككاقعها ُب احلرعُت الاشريفُت.
ُ-
ِ -بياف كاقع كتدات التوجيو كاإلرشاد النسائية ُب احلرعُت الاشريفُت.
ّ -بياف كيفية إعداد ادلرأة الداعية لتقوـ بالتوجيو كاالرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت.
ْ -إبراز ادلوضوعات اليت جيب العناية هبا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ٓ -بياف أبرز األساليب كالوسائل اليت ديكن اٗتاذىا عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب أبواب اإلتصار كجزاء الصيد ،باب ال حيل القتاؿ ٔتكة ،ح(ُّٕٕ).ُٔٓ :ِ ،
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ٔ -الكاشف عن ادلعوقات اليت تعيق دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كسبل التغدب عديها.
د  -تساؤالت البحث:
سيجيب ىذا البحث ٔ-تاشيئة ا﵁ -عن التساؤالت التالية:
ُ -تساؤالت اجلانب النظرم:
 عا أمهية دعوة النساء ،كعاخصائصها؟ عا تعريف كتدات التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت ،كعا عهاعها؟ عا أمهية إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا عوضوعات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا أساليب ككسائل دعوة النساءُب احلرعُت الاشريفُت؟ عا ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كعا سبل عبلجها؟ِ -تساؤالت اجلانب ادليداين:
عا كاقع الدعوة ُب إدارة اإلرشاد النسائي ُب ادلسجد النبوم؟هـ  -الدراسات السابكة:
عن خبلؿ البحث ُب قواعد ادلعدوعات تبُت لدباتثة :أف ىذا ادلوضوع مل يطرح سابقان؛ فغالب
الدراسات ٖتدثت عن الدعوة النسائية باشكل عاـ أك عن عكانة احلرعُت كخصائصهما؛ إال أف أمهها
فيما كقفت عديو ُب ىذا ادلوضوع عايدي:
(ُ)
تنبيو األناـ إىل ادلخالفات ُب ادلسجدين النبوم كاحلرـ .لعبد اجمليد بن سديماف احلديثي.كٖتدث فيو عن أبرز ادلخالفات اليت تقع ُب احلرـ ادلكي كاحلرـ ادلدين ،كديكن اإلفادة عن ىذا
البحث ُب كوف بعض ىذه ادلخالفات شلا تقع فيها النساء كجيب العناية هبا ،إال أهنا ٗتتدف عن ىذه
الدراسة ُب كوف ىذه الدراسة ٗتتص بدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ٔتزيد عناية كٗتصص.
الوسائل الدعوية َب ادلسجد النبول َب العصر احلاضر .لربكة بنت عضيف بن عدي(ِ)
الطدحي.
(ُ) )طُ ،الرياض :دار الوطنُُْٓ ،ىػ)
(ِ ) رسالة عاجستَت ،جاععة اإلعاـ زلمد بن سعود اإلسبلعية ،كدية الدعوة ،قسم الدعوة كاالتتساب،
ُِْْىػ.
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كٖتدثت فيو الباتثة عن أنواع الوسائل الدعوية ُب ادلسجد النبوم ادلباشرة كغَت ادلباشرة ،كعن
آثارىا ،كتناكلت عند عرض ذلك الوسائل الدعوية اليت تبذؿ بالقسم النسائي ُب ادلسجد النبوم،
كىي هبذا تاشًتؾ عع ىذه الدراسة ُب ىذا اجلانب.
و  -ميوج البحث وأداتى:
ىذه الدراسة عن الدراسات الوصفية القائمة عدى ثبلثة عناىج عن عناىج البحث العدمي؛
كذلك لقياعها عدى جانبُت :اجلانب النظرم ،كفيو يتبع ادلنهج االستقرائي؛ كىو:
"احلكم عدى الكدي ٔتا يوجد ُب جزيئاتو ٚتيعان . . .فاالستقراء يدرس بعض اجلزئيات
كالظواىر بغية الكاشف عن العدل كالعبلقات اليت ٕتمع بينها لنصل هبذا إىل ععرفة القوانُت العاعة أك
()1
القضايا الكدية".
أعا اجلانب الثاين فهو اجلانب ادليداين كالذم يقوـ عدى ادلنهج ادلسحي الذم يهدؼ إىل:
كصف الظاىرة ادلدركسة عن تيث طبيعتها كدرجة جودهتا ،كالذم ديكن تطبيقو عدى رلموعة
()2
كاتدة أك رلموعتُت.
كادلنهج التحديدي " :كىو ادلنهج الذم يعتمد عدى ٚتع ادلعدوعات اليت تتعدق بأم ناشاط
()3
كافٍ ،ب ٖتديل تدك ادلعدوعات اجملموعة الستخبلص عا ديكن استخبلصو عنها".
كيتم ٚتع ععدوعات الدراسة عن خبلؿ أداة البحث :االستبياف؛ جلمع بيانات كمية ككيفية
لئلجابة عن تساؤالت البحث.
أعا رلتمع الدراسة كعينتها :فسيكوف –ٔتاشيئة ا﵁ -رلتمع الدراسة إدارٌب التوجيو كاإلرشاد
النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت ،أعا عيٌنة الدراسة :فهي تاشمل عيٌنة عاشوائية عن العضوات العاعبلت
ُب اإلدارة؛ عن عنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي ُب ادلسجد النبوم.
كستقوـ الباتثة ٔ-تاشيئة ا﵁ -باستقراء نصوص الاشرع كتطبيقاتو فيما يتعدق بدعوة النساء
ُب احلرعُت الاشريفُت ،عع عسح الواقع الدعوم النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت عن خبلؿ أداة البحث،
(ُ) فرج ا﵁ عبد البارم" ،عناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة "( .طُ ،القاىرة :دار األفاؽ العربية ،
ََِْـ).ْٔ ،
(ِ) صاحل بن ٛتد العساؼ" ،ادلدخل إىل البحث ُب العدوـ السدوكية"( .طِ ،الرياض :عكتبة العبيكاف،
ُُِْىػ).ُُٗ ،
(ّ) يوسف بن عصطفى القاضي" ،عناىج البحث ككتابتها"( .الرياض :دار ادلريخَُْْ ،ىػ ،د:ط).ٖٗ ،
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كعن ٍب ٖتديل عا يتم ٚتعو عن ععدوعات لتوظيفها فيما يتعدق ّتزيئات البحث.

ز  -تكسينات البحث:
سيأٌب ىذا البحث ٔ-تاشيئة ا﵁ُ -ب ٘تهيد كعبحثُت ،كما يدي:
التمهيد:
ادلطدب األكؿ :دعوة النساء ،أمهيتها ،كخصائصها.
ادلطدب الثاين :إدارٌب التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت ،تعريفها ،كعهاعها.
ادلبحث األكؿ :اجلانب النظرم:
ادلطدب األكؿ :إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الثاين :عوضوعات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الثالث :أساليب ككسائل دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
ادلطدب الرابع :ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كسبل عبلجها.
ادلبحث الثاين :الدراسة ادليدانية:
ادلطدب األكؿ :إجراءات الدراسة ادليدانية.
ادلطدب الثاين :نتائج الدراسة ادليدانية.
ادلطدب الثالث :تقومي الدراسة ادليدانية.
ٍب خا٘تة ٖتوم خبلصة البحث ،كأىم توصياتو.
***
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متويد
املطلب األول :دعوة اليساء ،أهنيتوا ،وخصائصوا.
لقد كرـ ا﵁ ادلرأة كأعطاىا ادلكانة البلئقة هبا بنتان كأختان كزكجة كأعان؛ فمازالت الوصية هبا
ْتسن رعايتها ككاليتها؛ فكفل ذلا الاشرع تقها كترـ ظدمها كبوأىا عنزلتها الرفيعة ،فهي ُب اخلطاب
الديٍت العاـ تاشًتؾ عع الرجل تبعان لدعرؼ الدغوم ُب تغديب صيغة ادلذكر عراعاة ألساليب الفصاتة

كالبياف عند العربكما ُب قولو تعاىل﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾{آؿ عمراف}َُِ :
ادلفسر زلمد األعُت الاشنقيطي رٛتو ا﵁ تعاىل(تُّّٗ :ق) " :قد أٚتع أىل
قاؿ الاشيخ
ٌ
(ُ)
الدساف العريب عدى تغديب الذكور عدى اإلناث ُب اجلموع كضلوىا ،كما ىو ععدوـ ُب زلدو".
فادلرأة ادلسدمة عكدفة ٔتضاعُت العقيدة كالاشريعة كالرجل ٘تاعان ،فالرسالة اإلذلية مل تفرؽ بُت
ذكر كأنثى ُب أصوؿ اإلدياف كالعبادات إال ُب تدكد ضيقة كاضحة بينة ،إذ جيب التسديم كاالنقياد

حلكم ا﵁ كما ُب قولو تعاىل ﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ {األتزاب} ّٔ :كما أف ال فرؽ بُت الرجل كادلرأة

ُب اجلزاء األخركم ،قاؿ تعاىل ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋ ﮌﮍ ﮎ ﴾ {النساء}ُِْ :
كُب األتكاـ اخلاصة بادلرأة كاف اخلطاب يأٌب عباشران ذلا كما ُب قولو تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡ ﱣ
ﱢ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ {ادلمتحنةُِ}ككما ُب قولو تعاىل :ﱡﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭐﱠ {األتزاب}ّّ :

كعع اشًتاؾ النساء ُب اخلطاب الدعوم العاـ عع الرجل إال أف الاشريعة أعطت ادلرأة عزيد
رعاية كاىتماـ ُب الدعوة كالًتبية دلكانتها كأثرىا ُب اجملتمع ،كذلك دلايدي:

(ُ ) زلمد األعُت بن زلمد ادلختار بن عبد القادر اجلكٍت الاشنقيطي" ،أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف".
(بَتكت :دار الفكر لدطباعة كالناشر كالتوزيع ُُْٓ ،ىػ  ،ُٗٗٓ -د :ط).ِّٖ : ٔ .

- 224 -

مجلة الجامعة اإللسمامةة للعلم الرعيةة  -العدد  - 574الجزء الثاني

أف النساء شقائق الرجاؿ ،كذلا أثر كبَت ُب بناء اجملتمع كقوة حلمتو ،كعديها عسئوليات كربلُب بناء اجليل كتربية األبناء كتفظ األسرة عن التاشتت كالضياع ،فعن عبدا﵁ بن عمر  قاؿ :قاؿ
(ُ)
رسوؿ ا﵁ ﷺ . . .( :كادلرأة راعية ُب بيت زكجها كعسئولة عن رعيتها.) . .
لذا جاءت الوصاية باإلتساف إليها كتعاىدىا بالًتبية احلسنة عنذ صغرىا ،قاؿ النيب ( :عن عاؿ
جاريتُت تىت تبدغا جاء يوـ القياعة أنا كىو ،كضم أصابعو)(ِ) ،كقاؿ  ( :عن يدي عن ىذه البنات
شيئا فأتسن إليهن كن لو سًتا عن النار).

(ّ)

كما جاءت الوصاية هبا كزكجة بعدـ ظدمها ككجوب إعطائها تقها ،قاؿ ﷺ( :فاتقوا ا﵁ ُب
(ْ)
فركجهن بكدمة ا﵁).
أخذ٘توىن بأعاف ا﵁ كاستحددتم
النساء ،فإنكم
َّ
َّ
رسوؿ ً
ككذلك األعر بربىا كتسن صحبتها أعان؛ فقد جاء رجل إىل ً
ا﵁ ﷺ فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁
ه
عن أتق الناس ْتسن صحابيت؟ قاؿ ( :أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟ قاؿٍ ( :ب أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟
(ٓ)
قاؿٍ ( :ب أعك ) .قاؿٍ :ب عن؟ قاؿٍ( :ب أبوؾ).
كال شك أف ذلذه الرعاية كاالىتماـ أثرىا البالغ عدى صبلح ادلرأة كإدياهنا ،كىو اذلدؼ عن
دعوهتا.
احلاجة ادلتجددة لدعوة ادلرأة ادلسدمة ُب العصر احلاضر ،لعظيم أثرىا عدى اجملتمع إجيابانكسدبان كذلك بإبراز تقوؽ ادلرأة كفق عكانتها الكردية اليت كفدها ا﵁ ذلا.
تفاشي اجلهل بالعدم الاشرعي ،فبعض النساء ٕتهل كاجباهتا كعسئولياهتا كتقوقها ،لذايسهل كقوعها ُب ادلنكرات كتغريرىا بالاشبهات ،خاصة ُب بعض البدداف أك األقديات اإلسبلعية اليت
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة ُب القرل كادلدف ،ح(ّٖٓ).َّْ :ُ ،
(ِ ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الرب كالصدة كاآلداب ،باب فضل اإلتساف إىل البنات،
ح(ُِّٔ).َِِٕ :ْ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب رٛتة الولد كتقبيدو كععانقتو ،ح(ْٗٔٓ):ٓ ،
ِِّْ.
(ْ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احلج ،باب تجة النيب  ،ح(ُُِٖ).ٖٖٔ :ِ ،
(ٓ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب عن أتق الناس ْتسن الصحبة ،ح(ِٔٔٓ):ٓ ،
ِِِٕ.
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تقل فيها عنافذ العدم الاشرعي ،لذا فإف غالب ادلخالفات الاشرعية لدنساء الزائرات ُب احلرعُت
الاشريفُت تأٌب عن ىذا الباب.
تعدد عيادين دعوة ادلرأة؛ عع عا ُب بعضها عن خصوصية تتطدب فقهان عميقان ألتكاعها،كما ىو احلاؿ عند دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت.
 ُب عقابل عا سبق يأٌب قدة الداعيات ادلتمكنات عن العدم الاشرعي شلا يبُت ضركرة ٖتقيقعقاصد الاشريعة ُب دعوة ادلرأة ادلسدمة عن خبلؿ السعي عدى تأىيل الكوادر الدعوية ادلتخصصة
كفق عمل عؤسسي يراعي خصوصيتها.
كألف الاشارع احلكيم فرؽ ُب بعض التكاليف الاشرعية بُت الذكر كاإلنثى تبعان لطبيعتهما اليت
خدقها ا﵁ ،لذا فإف دعوة ادلرأة كذلك اختصت ٓتصائص ٘تيزىا عن دعوة الرجل كاليت ديكن إٚتاذلا
فيما يدي:
اتباع ادلسدك العاطفي عند دعوهتا ابتدءان ،كبغَته عند احلاجة إليو؛ عراعاة لسماهتا كصفاهتااليت خدقها ا﵁ عديو ،فرقة ادلرأة كقوة عاطفتها كضعفها تستدزـ أف يكوف اخلطاب الدعوم ادلوجو ذلا
لينان كرفيقان هبا ،كهبذا الفقو يبُت النيب  كيفية التعاعل عع النساء ،فيقوؿ( :استوصوا بالنساء خَتا،
فإهنن خدقن عن ضدع كإف أعوج شيء ُب الضدع أعبله ،فإف ذىبت تقيمو كسرتو كأف تركتو مل يزؿ
(ُ)
أعوج ،فاستوصوا بالنساء خَتا).
قاؿ احلافظ بن تجر رٛتو ا﵁ (تِٖٓىػ) ُب شرح احلديث " :كفيو سياسة النساء بأخذ
(ِ)
العفو عنهن كالصرب عدى عوجهن كأف عن راـ تقوديهن فاتو االنتفاع هبن ".
كقاؿ النوكم رٛتو ا﵁ (تٕٔٔىػ) " :كُب ىذا احلديث عبلطفة النساء كاإلتساف إليهن
(ّ)
كالصرب عدى عوج أخبلقهن كاتتماؿ ضعف عقوذلن ككراىة طبلقهن ببل سبب".
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء ،ح(َْٖٗ).ُٖٕٗ :ٓ ،
كاإلعاـ عسدم ُب كتاب الرضاع ،باب الوصية بالنساء ،ح(ُْٖٔ).ََُٗ :ِ ،
(ِ) أٛتد بن عدي بن تجر أبو الفضل العسقبلين الاشافعي" ،فتح البارم شرح صحيح البخارم" .رقم كتبو
كأبوابو كأتاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عدى طبعو :زلب الدين اخلطيب،
عديو تعديقات العبلعة :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز(،بَتكت :دار ادلعرفة ،ُّٕٗ ،د :ط).ِْٓ :ٗ ،
(ّ ) أبو زكريا زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم" ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج"( .طِ ،بَتكت :دار
إتياء الًتاث العريب. ٕٓ :َُ ،)ُِّٗ ،

- 222 -

مجلة الجامعة اإللسمامةة للعلم الرعيةة  -العدد  - 574الجزء الثاني

الًتكيز عدى ععاجلة قضايا ادلرأة كتدمس تاجاهتا ،فوجود أتكاـ كقضايا خاصة بادلرأة أكتاشتد تاجتها ذلا أكثر عن الرجل يستدزـ عن الدعاة ادراكها كتسن طرتها ُب الوقت ادلناسب،
كىذا عن فقو تاؿ ادلدعو ،كما فعل النيب ْ تث النساء عدى الصدقة؛ فعن أيب سعيد اخلدرم
 قاؿ :خرج رسوؿ ا﵁ ُ ب أضحى أك فطر إىل ادلصدى؛ فمر عدى النساء ،فقاؿ ( :يا ععاشر
النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أىل النار ) .فقدن :كمب يا رسوؿ ا﵁؟ قاؿ ( :تكثرف الدعن كتكفرف
(ُ)
العاشَت) . .
احلاجة لتخصيص أكقات ععينة لدعوة النساء؛ إعا لزيادة تاجتهن لددعوة أك عراعاةخلصوصيتهن ُب عدـ اختبلطهن بالرجاؿ ،فعن أيب سعيد اخلدرم  :قاؿ النساء لدنيب  :غدبنا
(ِ)
عديك الرجاؿ ،فاجعل لنا يوعا عن نفسك .فوعدىن يوعان لقيهن فيو فوعظهن كأعرىن.
قاؿ اإلعاـ العيٍت رٛتو ا﵁ (تٖٓٓىػ)  " :قولو( :غدبنا عديك الرجاؿ) ععناه :أف الرجاؿ
يبلزعونك كل األياـ كيسمعوف العدم كأعور الدين ،كضلن نساء ضعفة ال نقدر عدى عزاٛتتهم،
(ّ)
فاجعل لنا يوعان عن األياـ نسمع العدم كنتعدم أعور الدين".
كتتضح احلاجة لتخصيص أكقات بعينها لدعوة ادلرأة باختبلؼ ادليادين الدعوية اليت ترتادىا
النساء ،كُب احلرعُت الاشريفُت تتم عراعاة عثل ىذه اخلصوصية برباعج دعوية خاصة بالنساء.
املطلب الثاىي :إدارتي التوجيى واإلرشاد اليسائي يف احلرمني الشريفني ،تعريفوا،
ومواموا
تتدخص رؤية الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ُب أف
ىدل لدعادلُت.
يكونا عنطدقان لناشر ىدايات ىذا الدين ،كعنابر توجيو كإرشاد لدمسدمُت ،كصركح ن
كُب سبيل تفعيل أدكار ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم الاشريف العدمية كاإلرشادية أناشئت
(ُ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احليض ،باب ترؾ احلائض الصوـ ،ح(ِٖٗ).ُُٔ :ُ ،
كاإلعاـ عسدم ُب كتاب صبلة العيدين ،ح(ٖٖٓ).َّٔ :ِ ،
(ِ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب العدم ،باب ىل جيعل لدنساء يوـ عدى تده ُب العدم،
ح(َُُ).َٓ :ُ ،
(ّ ) زلمود بن أٛتد بن عوسى بن أٛتد بن تسُت الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيٌت" ،عمدة القارم شرح صحيح
البخارم"( .بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د :ط).ُّْ :ِ ،
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إدارٌب التوجيو كاإلرشاد ُب احلرعُت الاشريفُت ،هبدؼ التوجيو كفق األتكاـ كاآلداب الاشرعية كعنع
تدكث ادلخػالفػات الاشرعية عن خبلؿ األقسػاـ اليت تاشرؼ عديها اإلدارة كاليت عن بينها إدارٌب
التوجيو كاإلرشاد النسائي؛(ُ) كاليت ديكن التعريف هبا كما يدي:
أوالً :اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ:
تضم اإلدارة شؤكف تدقات تعديم القرآف كتصحيح التبلكة ،تعديم السنة ،الدركس ،الوتدة
العدمية كالدعوية ،جلنة عراجعة ادلصاتف كاذلدايا ،كتدة األعن الفكرم ،كتدة الًتٚتة لعدة لغات.
كهتدؼ اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ إىل:
 التوعية بالعقيدة الصحيحة كغرسها ُب نفوس القاصدات كالقاصد كالقاصدة الصغَتة. ناشر الدين الصحيح كتعاليم اإلسبلـ السمحة كقيمو الساعية. ناشر ثقافة تعظيم ادلسجد احلراـ كادلقدسات كالاشرائع. ادلسامهة ُب صياغة بناء شخصية نسائية إسبلعية فكريان كعدميان كنفسيان كأخبلقيان.ومن أبعز مهامها ما يلي:
 إعداد جداكؿ تعديم القرآف كالسنة كالدركس سواء لدقاصدات أك ادلرشدات أك العاعبلت(عاعبلت النظافة).
 تعديم الصبلة كالطهارة بدغات عتعددة ،أبرزىا :العربية ،اإلصلديزم ،األكردك ،الفرنسي،الًتكي.
 تعديم عناسك العمرة كاحلج بدغات سلتدفة. عصادرة األعماؿ الاشركية كاألسحار كالكتب البدعية. توزيع احلجاب كالكتيبات كاذلدايا. ضبط احلدقات كالدركس العدمية. اإلشراؼ عدى ادلصديات النسائية ،كتوعية القاصدات. تفعيل ادلعارض العدمية ٔتا خيدـ القاصدات فكريان كدينيان كصحيان. إعداد كترٚتة كإخراج ادلطويات العدمية.(ُ) األىداؼ كالرؤية كالرسالة لدرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ،اسًتجعت
بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ عن عوقعhttps://www.gph.gov.sa/ar- /
sa/Pages/Objectives.aspx
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 إقاعة احلمبلت التوعوية كالدعوية. استقباؿ اجلهات اخلارجية ،كإعداد الرباعج ادلناسبة ذلم.)ُ(
 تدقيق عصاتف اذلدايا.ثانةاً :إدارة اإلرشاد النسائي بالمسجد النبمي:
كىي إدارة تيعٌت بالدعوة كاإلرشاد كتوعية الزائرات بواسطة الدركس العدمية كالتوجيهات
ادلباشرة ذلن ،كاالتتساب عدى عا يصدر عنهن عن سلالفات ،كاإلجابة عدى ٚتيع استفساراهتن
العدمية كالاشرعية كاإلرشادية.
كتقوـ اإلدارة ٔتتابعة األعماؿ التنظيمية كاخلدعية ُب األقساـ النسائية ،فتقوـ بتوجيو كإرشاد
ادلصديات ألداء العبادات كفق األتكاـ كاآلداب الاشرعية كعنع تدكث ادلخالفات الاشرعية عع
تنظيم دخوؿ ادلصديات كالزائرات داخل األقساـ النسائية كخبلؿ زيارهتن لدركضة الاشريفة ،كتراسة
أبواب األقساـ النسائية كتوفَت ٚتيع اخلدعات ُب أقساـ النساء عن فرش األقساـ كنظافتها كعتابعة
()2
دكرات ادلياه النسائية كتوفَت عاء زعزـ كغَت ذلك.
كما أف عن أبرز عهاـ اإلدارة عا يدي:
 القياـ بالوعظ كإلقاء الدركس العاعة كالعدمية باألقساـ النسائية بادلسجد النبوم. توزيع الكتب كالناشرات العدمية كالتوعوية عدى زائرات ادلسجد النبوم. استقباؿ الداعيات عن الزائرات كطالبات العدم كتزكيدىن بالكتب النافعة كاخلطط العدميةاذلاعة.
 اإلجابة عدى أسئدة الزائرات كاستفساراهتن الاشرعية نقبلن عن أقواؿ العدماء -أىل الفتول–كذلك بعد كل درس كُب سائر أكقات الدكاـ ،كُب ادلواقع ا﵀ددة لذلك ُب ادلصدى الاشرقي كالغريب.
 إعداد الدكرات كالرباعج العدمية لدمستفيدات عن داخل ادلسجد النبوم كعن خارجو. إعداد الكتيبات كادلطويات العدمية كالتوعوية بالدغة العربية كترٚتتها لدغات األخرل.(ُ) عا جاء ُب التعريف باإلدارة كعهاعها ًب اإلفادة عن التقرير الذم ًب إعداده عن قبل عديرة إدارة التوجيو
كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ الدكتورة :فاطمة الرشود-جزاىا ا﵁ خَتا ،-بناء عدى طدب الباتثة.
(ِ) األىداؼ كالرؤية كالرسالة لدرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم لدحرعُت الاشريفُت ،اسًتجعت
https://www.gph.gov.sa/arعوقع/
عن
ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ
بتاريخ
sa/Pages/Objectives.aspx
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 تسيَت أعماؿ تدقات القرآف الكرمي كادلتوف العدمية ُب األقساـ النسائية. اإلشراؼ عدى السماعات الناقدة لدركس أصحاب الفضيدة العدماء كاليت تدقى ُب عصدىالرجاؿ.
 توزيع السماعات ادلخصصة لنقل اخلطب ادلًتٚتة فوريان عرب ترددات البث داخل ادلسجد(ُ)
النبوم عدى الزائرات.
املبحث األول :اجلاىب اليظري:
املطلب األول :إعداد املرأة الداعية يف احلرمني الشريفني.
أوالً :اإليداد العلمي:
تقوـ الدعوة إىل ا﵁ عدى العدم البُت الواضح ،كىو شرط لصحة العمل الدعوم كبدوغ ٙترتو،
كما أنو طريق األنبياء كعن تبعهم ُب الدعوة إىل ا﵁ عدى بينة ،قاؿ تعاىل :ﭐﱡﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱠ {يوسف}َُٖ :

فالدعوة عدى جهل ٖتصل هبا عفسدتاف عظيمتاف؛ ادلفسدة األكىل :قبوؿ ىذا الباطل الذم
(ِ)
دعا إليو ىذا الداعية ،عن غَت عدم .كادلفسدة الثانية :رد احلق ادلبٍت عدى العدم.
كأبواب العدم اليت ٖتتاجها الداعية إىل ا﵁ كثَتة كال تصر ذلا ،ككدما ازدادت درجة فيها كدما
أٙتر ذلك عدى دعوهتا قوة كتأثَتان كببلغان ،كتزداد ىذه احلاجة عند الدعوة إىل ا﵁ ُب احلرعُت
الاشريفُت ،كوهنما عيدانان دعويان ذا خصوصية كبَتة ،فقد خصو ا﵁ جل شأنو باشرؼ ادلكاف ،كأعر
بتعظيم ترعاتو كشعائره ،إضافة إىل كثرة ادلدعوين فيو كاختبلؼ أتواذلم كتاجاهتم ،لذا ينبغي إعداد
الدعاة فيو بعناية كعزيد اىتماـ ،كفيما يدي أبرز جوانب اإلعداد العدمي كادلهارم اليت ٖتتاجها
الداعية:

(ُ) عا جاء ُب التعريف باإلدارة كعهاعها ًب اإلفادة عن التقرير الذم ًب إعداده عن قبل عديرة إدارة اإلرشاد
النسائي بادلسجد النبوم أ .سارة بنت عبدا﵁ البدوشي -جزاىا ا﵁ خَتا ،-بناء عدى طدب الباتثة.
(ِ) زلمد بن صاحل بن عثيمُت" ،تعاكف الدعاة كأثره ُب اجملتمع"( ،عناشور عدى ادلكتبة الاشاعدة بدكف بيانات
ناشر).َُ ،
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العلم الرعيةة:كياشمل العدوـ النظرية الرئيسية كعدم التفسَت كعدم احلديث كعا تفرع عنهما عن عدوـ العقيدة
كالاشريعة ،ككذلك عا ساندمها عن عدم الدعوة كعدم الدغات ،كغَتىا.
فالعدم بكتاب ا﵁ كٔتدلوالت اآليات كأتكاعها كٔتا جاء عن النيب  باشكل عاـ ضركرم
دلن تصدر لددعوة إىل ا﵁؛ فبذلك يقوـ العبد بفرائض ا﵁ كجيتنب عا ترـ ا﵁ ،كعديهما تقوـ الدعوة

إىل ا﵁ ،كىو عراده سبحانو عن إنزاؿكتابو الكرمي ،قاؿ تعاىل ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ {األنعاـ}ُٓٓ :
كالداعية ُب احلرعُت الاشريفُت ْتاجة إىل تعدم كتاب ا﵁ كالتفقو بو ،كععرفة عا جاء ُب السنة
ادلطهرة ،كيتحقق ذلك ٔتراجعة كتب التفسَت كشركح دكاكين السنة دلعرفة احلق فيما ياشكل عديها،
خاصة ُب ادلسائل اليت حيتاجها زكار احلرعُت الاشريفُت فيما يتعدق باحلج كالعمرة كآداب زيارة ادلسجد
النبوم كغَت ذلك.
كيدحق ٔتا سبق ععرفة عسائل العقيدة؛ ككيفية ٖتقيق التوتيد كالبعد عن عا يقدح فيو عن
الاشركيات ،كإتاىات الفرؽ الضالة ،ككيفية الرد عديها ،كععرفة كيفية إقاعة العبادات باشركطها
كأركاهنا ،كأنواع البدع ،ككل عا ديكن أف يعرض لدحاج كادلعتمر عن زكار احلرعُت الاشريفُت.
كما أف تاجة الد اعية دلعرفة فن الدعوة كعتطدباهتا شلا يتعدق بأساليب الدعوة ككسائدها
كأتواؿ ادلدعوين عن األمهية ٔتكاف؛ فهي الزاد الذم دي ٌكن الداعية عن توظيف احلجج كاألدلة ُب
سياقها ادلناسب ،كعاال يتم الواجب إال بو فهو كاجب ،لذا ينبغي تعدم كل عا ديكن أف ينجح بو
العمل الدعوم كحيقق أىدافو.
كخلصوصية احلرعُت الاشريفُت كوهنما عقصدان لكافة ادلسدمُت عن شىت بقاع العامل ،يأٌب تعدم
الدغات األجنبية عطدبان ضركريان كذلك إليصاؿ الدعوة لكافة ادلدعوين ،فكثَت شلن توجو إليهم
الدعوة عن غَت العرب ،كعن أجل تبديغ اإلسبلـ جلميع الناس جيب إتاطة الداعيات بصورة تاعة
بدغات عن سيدعوهنم ،كىذا كاجب بديهي ألف عصادر اإلسبلـ نزلت بدغة عربية كتفظها ا﵁
لدناس كما أنزذلا عدى رسولو زلمد  ،كألزـ ادلؤعنُت تبديغ اإلسبلـ عدى كجو ٌبُت كاضح كال يتم
ذلك إال باٖتاد الدغة بُت الداعية كادلدعوين أيا كانت ىذه الدغة ،كقد كجو رسوؿ ا﵁  ادلسدمُت
كالدعاة إىل ىذا الواجب ٔتا فعدو عع الصحايب زيد بن ثابت ( تِّىػ) ،تُت أعره بتعدم
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السريانية.
كنظران لكثرة الدغات العادلية اليوـ فإنو ديكن تقسيم الداعيات إىل رلموعات ٗتتص كل
رلموعة بدراسة لغة أك لغتُت كبذلك ديكن ٗتصيص كل رلموعة بدعوة إقديم عا عن أقاليم العامل،
كينبغي تعريف كل ٚتاعة باإلقديم الذم ينطق لغة دراستهم عن ناتية عاداتو كتقاليده كاألدياف
(ِ)
كادلذاىب ادلنتاشرة فيو ليكوف الدعاة عدى بيٌنة تاعة شلن سيدعوهنم.
لذا ٖترص إدارتا التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب احلرعُت الاشريفُت عدى إعداد الداعيات كفق
ىذا اجلانب الاشرعي ادلتكاعل عن خبلؿ االلتحاؽ بدكرات خاصة لتعدم القرآف الكرمي ،كتضور
الدكرات العدمية باشكل عستمر ُب كافة اجملاالت ،كتث عنسوباهتا عدى إعداد البحوث العدمية،
فضبلن عن إحلاؽ الداعيات بدكرات خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف دلدة ال تقل عن
ثبلث سنوات ،كتأىيل بعضهن لددعوة بدغات ععينة ،عع احلرص عدى االنتقاء الوظيفي كفق
ٗتصص شرعي ابتداءن سعيان كراء رفع الكفاءات العدمية ُب إداراهتا.
يلم فقه النمازل:فقو كاقع النوازؿ كادلستجدات الفقهية ُب احلرعُت الاشريفُت ىو العدم الذم ٖتتاجو الداعية
لدوقوؼ عدى تاجة ادلدعوات كعاشكبلهتن اليت قد تعيق دعوهتن ك٘تنعهن عن االستجابة لدحق،
كالشك أف ىذا عرتبط ٔتعرفة كاقع رلتمع ادلدعوات الديٍت كاالجتماعي.
فينبغي دراسة التيارات ادلختدفة اليت توجد بُت ادلدعوات ،لدوقوؼ عدى تقيقتها كععرفة
أسباهبا ،كقياس عدل قوهتا ،كٖتديدها ٖتديبلن يبُت عوقعها عن الدعوة؛ كهبذه الدراسة يسهل كضع
ادلنهج األعثل لتبديغ الدعوة ككضع اخلطة ادلناسبة لنجاح الدعوة عدى ضوء عا يسود ادلدعوات عن
تيارات ،كعا يكتنفهم عن إتاىات ُب كل بيئة ،ألف االختبلؼ بُت األفراد يقتضي االختبلؼ ُب
(ّ)
أسدوب الدعوة.
(ُ) احلديث أخرجو الًتعذم ُب سننو ُب كتاب االستئذاف ،باب عا جاء ُب تعديم السريانية ،ح(ُِٕٓ):ٓ ،
ٕٔ ،كقاؿ اإلعاـ األلباين :تسن صحيح.
(ِ) أٛتد غدوش" ،كيفية إعداد الدعاة" .ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة ،العدد الرابع ( ،ربيع أكؿ
ُّٕٗىػ.ٕٗ :)ُٕٕٗ -
(ّ) أٛتد غدوش" ،كيفية إعداد الدعاة" .ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة ،العدد الرابع ( ،ربيع أكؿ
ُّٕٗق.ْٖ :)ُٕٕٗ -
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ثانةاً :اإليداد المهاري:
شلا ٖتتاجو الداعيات ُب احلرعُت الاشريفُت رلموعة عن ادلهارات التطبيقية اليت ٘تكنهن عن
إ٘تاـ العمل الدعوم؛ كعن ذلك:
ادلهارات البيانية؛ كالقدرة عدى اإللقاء كاخلطابة كالتعبَت ،ككيفية إلقاء ا﵀اضرات كالدركسالعدمية ،كىو عطدب يتحقق بو تبديغ الدعوة ،كخاصة إذا ٘تت عراعاة أساليب التأثَت كاإلقناع ،عع
التدرب عدى إتقاف ادلهارات الدغوية كاألدبية.
المهارات النفسةة؛ كالاشجاعة النفسية دلقابدة اجلماىَت كتقبل عواقفهم ٕتاه الدعوة،كتنضج ىذه ادلهارة بكثرة شلارسة الدعوة كتوطُت النفس عدى أف طريق الدعوة زلفوؼ بادلكاره
كالعقبات ،كأف األنبياء عديهم الصبلة كالسبلـ قد سبقوا الدعاة ُب جحود أقواعهم كتكذيبهم
كعقابدتهم باألذل ،فصربكا تىت أًب ا﵁ أعره ،كالداعية عأعورة بأف ٖتتذم تذكىم فتبدغ الدعوة
كتصرب كما صربكا.
المهارات التقنةة؛ كمعرفة التعاعل عع احلاسب اآليل كتطبيقات اذلاتف النقاؿ ،كتطبيقاتالاشبكة اإللكًتكنية العادلية ،شلا خيتصر اجلهد عدى الداعية ُب كيفية الوصوؿ لدعدم ،كعن ٍب تسن
توظيفها ُب الدعوة إىل ا﵁ ،ككذلك ُب التواصل عع ادلدعوين.
المهارات االجتمايةةٔ ،تا ُب ذلك عهارات التواصل عع الناس ُب ظل تفاكت األفهاـكاختبلؼ الدغات ،كتسن التصرؼ ُب ادلواقف غَت ادلعتادة ،ككيفية إدارة اجلماعات ادلختدفة
باحلكمة ،كغَت ذلك شلا يستدزعو كاقع الدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت.
كبعض ىذه ادلهارات جبدي تناشأ عديو النفس عنذ الصغر إال أهنا ُب غالبها شلا ديكن إدراكو
بالتدريب كادلمارسة ،كترم بالداعية التعرؼ عدى جوانب النقص ُب شخصيتها الدعوية كالعمل
عدى ععاجلة جوانب القصور فيها عن أجل الوصوؿ لاشخصية دعوية عؤثرة.
املطلب الثاىي :موضوعات دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني.
تكثر ادلوضوعات الدعوية ُب عيداف احلرعُت الاشربفُت؛ كٗتتدف باختبلؼ ادلدعوين القادعُت
عن كل بقاع العامل عدى اختبلؼ بيئاهتم ككاقعهم؛ كديكن إٚتاؿ أبرز ىذه ادلوضوعات فيما يدي:
أكالن :ادلوضوعات العقدية:
إف العقيدة الصحيحة ىي أساس الدين ،كشرط قبوؿ األعماؿ كصحتها ،كهبا تتحقق النجاة
ُب الدنيا كاآلخرة ،لذا فإف العناية هبا أكؿ كاجب عدى الدعاة إىل ا﵁ ٕتاه قاصدم احلرعُت
الاشريفُت ،سعيان لناشر العقيدة الصحيحة ُب العامل أٚتع ،كاليت عن أبرز عوضوعاهتا عا يدي:
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توتيد ا﵁ بالعبادة:إف الغاية اليت خدق ا﵁ سبحانو كتعاىل عن أجدها اجلن كاإلنس ىي إفراده بالعبادة؛ كإف عن
٘تاـ التوتيد أف ال ييدعى غَت ا﵁ كال ييصرؼ شيء عن أعماؿ القدوب كاألبداف لغَته سبحانو؛
فالتوكل عديو كاإلنابة إليو كاخلوؼ عنو ،كالصبلة كالذبح كالنذر كغَتىا كدها جيب أف تكوف خالصة
لو سبحانو كتعاىل ،كإف عن الظدم عساكاة اخلالق جل شأنو بادلخدوؽ الذم ال ديدك لنفسو ضران كال

نفعان؛ قاؿ تعاىل ﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾{لقماف:
ُّ}

كألجل ذلك تتجو جهود الداعيات لتعزيز ىذا ادلفهوـ عند قاصدات احلرعُت الاشريفُت ،كعنع
الاشركيات اليت تصدر عن جهل كبَت ٔتفهوـ العقيدة السديمة ،كحمل التمائم الاشركية ،كالتوسل بغَت
ا﵁ عند الدعاء ُب الطواؼ ،أك شلا جيرم ُب عسجد رسوؿ ا﵁  عن التوسل بو كطدب قضاء

احلاجات كشفاء ادلريض كغَت ذلك شلا حيبط ععو العمل ،قاؿ تعاىل ﴿:ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶ ﮷﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﴾ {الزعر}ٔٓ :

ُ-

فمنهج أىل السنة كاجلماعة يعرفوف لدنيب  عنزلتو العالية ،كعكانتو العظيمة ،فبل يغدوف
فيو ،كال جيفوف عنو؛ بل يقولوف عنو عا أرشدىم نبيهم أف يقولوا عنو :عبد ا﵁ كرسولو،
فهو عبد فبل يعبد ،كرسوؿ يطاع كال يعصى(ُ) .كديكن إدراؾ عفهوـ اخلسارة العظيمة ُب
قولو تعاىل :ﱡﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱠ

{ادلائدة}ِٕ :

ِ -بياف تكم التربؾ:
كردت نصوص شرعية كثَتة تدؿ عدى فضل كبركة كثَت عن األعاكن ،كالكعبة ادلاشرفة،
كادلساجد الثبلثة ،ككثَت عن األزعاف كديدة القدر كيوـ عرفة ،ككثَت عن األشياء األخرل ،كماء زعزـ،
كالسحور لدصائم ،كالتبكَت ُب طدب الرزؽ كضلوه ،كغَت ذلك.
كالتربؾ هبذه األشياء يكوف بفعل العبادات كغَتىا شلا كرد ُب الاشرع عا يدؿ عدى فضدها
ف يها ،كال جيوز التربؾ هبا بغَت عا كرد ،كعديو فمن تربؾ باألزعاف ،أك األعاكن ،أك األشياء اليت كردت
(ُ) عبد الرٛتن بن صاحل ا﵀مود" ،شرح دلعة االعتقاد" .دركس صوتية قاـ بتفريغها عوقع الاشبكة اإلسبلعية،
(عناشور ُب ادلكتبة الاشاعدة)ُِ:ُ .
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نصوص تدؿ عدى فضدها أك بركتها بتخصيصها بعبادات أك تربكات ععينة مل يرد ُب الاشرع عا يدؿ
عدى ٗتصيصها هبا ،فقد خالف ادلاشركع ،كذلك كمن خيص ليدة القدر بعمرة ،ككمن يتربؾ ّتدراف
الكعبة بتقبيدها أك عسحها ،أك يتمسح ٔتقاـ إبراىيم أك باحلجر ادلسمى تجر إمساعيل ،أك بأستار
الكعبة ،أك ّتدراف ادلسجد احلراـ ،أك ادلسجد النبوم كأعمدهتما ،أك بًتبة عكة كادلدينة كضلو ذلك،
(ُ)
فهذا كدو زلرـ.
كيأٌب التربؾ ادلمنوع عن اجلهل بالدين كالغدو بالصاحلُت كالتاشبو بالكفار كعن تعظيم
اآلثار )ُ(،كُب احلرعُت الاشريفُت حيصل عثل ذلك ،فينبغي عدى الداعية إىل ا﵁ بياف تكمو كرد
الاشبهات تولو ،كتكثيف احلمبلت التوعوية ،كخاصة ُب عواسم احلج كالعمرة.
التحذيع من البدع:دلا كانت العبادات توقيفية ال جيوز عنها إال عا أقره الاشرع ،لقوؿ النيب ( :عن أتدث ُب
أعرنا ىذا عا ليس فيو فهو رد)(ِ) ،فإف تسن القصد باستحداث بعض األفعاؿ ُب احلرعُت الاشريفُت
ال يسوغ عاشركعيتها ،كوهنا دكف دليل شرعي ،كمن يتحرل زيارة عكاف ععُت لدصبلة فيو كالدعاء
عنده ،ككالذىاب لغار تراء أك غار ثور أك جبل أتد أك غَتىا بقصد العبادة كالقربة ،أك عا يفعدو
البعض باستبلـ عقاـ إبراىيم أك تقبيدو أك ٗتصيص طواؼ ععُت بدعاء ععُت كغَت ذلك.
يقوؿ ابن تيمية رٛتو ا﵁ (تِٖٕىػ) ُب ىذا" :كععدوـ أنو لو كاف ىذا عاشركعان عستحبان
يثيب ا﵁ عديو؛ لكاف النيب  أعدم الناس بذلك ،كلكاف يعدم أصحابو ذلك ،ككاف أصحابو أعدم
بذلك كأرغب فيو شلن بعدىم ،فدما مل يكونوا يدتفتوف إىل شيء عن ذلك؛ عدم أنو عن البدع
ا﵀دثة ،اليت مل يكونوا يعدكهنا عبادة كقربة كطاعة ،فمن جعدها عبادة كقربة كطاعة فقد اتبع غَت
(ّ)
سبيدهم ،كشرع عن الدين عا مل يأذف بو ا﵁".
كقاؿ الربهبارم (تِّٖىػ) رٛتو ا﵁" :كاتذر صغار ا﵀دثات عن األعور؛ فإف صغَت البدع
يعود تىت يصَت كبَتا ،ككذلك كل بدعة أتدثت ُب ىذه األعة ،كاف أكذلا صغَتان ياشبو احلق ،فاغًت
بذلك عن دخل فيهاٍ ،ب مل يستطع اخلركج عنها ،فعظمت كصارت دينان يداف هبا فخالف الصراط
(ْ)
ادلستقيم ،فخرج عن اإلسبلـ".
فاشرط قبوؿ األعماؿ :اإلخبلص ﵁ كعتابعة الرسوؿ  ،ذلذا صح عن عمر بن اخلطاب
(ُ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ىػ" ،عن عوقع:
https://dorar.net/aqadia/1610
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( تِّىػ) أنو قاؿ دلا قبل احلجر األسود( :إين أعدم أنك تجر ال تضر كال تنفع كلوال أين
(ٓ)
رأيت النيب  يقبدك عا قبدتك).
حكم زيارة القبمر:دلا كانت زيارة القبور عظنة تعظيمها كالتربؾ هبا كاف تكمها ُب بداية اإلسبلـ ادلنع لدرجاؿ
كالنساءٍ ،ب أبيحت زيارهتا لدرجاؿ دكف النساء ،كأصبحت سنة عؤكدة ُب تاؿ تأديتها عدى الوجو
ادلاشركع ،قاؿ ابن قيم اجلوزية رٛتو ا﵁ " :ككاف رسوؿ ا﵁ صدى ا﵁ تعاىل عديو كآلو كسدم قد هنى
الرجاؿ عن زيارة القبور ،سدان لدذريعة ،فدما ٘تكن التوتيد ُب قدوهبم أذف ذلم ُب زيارهتا عدى الوجو
الذل شرعو كهناىم أف يقولوا ىجران ،فمن زارىا عدى غَت الوجو ادلاشركع الذل حيبو ا﵁ كرسولو فإف
(ٔ)
زيارتو غَت عأذكف فيها ،كعن أعظم اذلجر :الاشرؾ عندىا قوالن كفعبلن".
كقد اختدف أىل العدم ُب تكم زيارة النساء لدقبور عدى ثبلثة أقواؿ :الكراىة ،كاإلباتة،
(ٕ)
كالتحرمي.
(=ُ) ناصر عبدالرٛتن اجلديع" ،التربؾ أنواعو كأتكاعو"( ،طٓ ،الرياض :عكتبة الرشدُُِْ،ىػ).ْٕٔ ،
(ِ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ُب كتاب الصدح ،باب إذا اصطدحوا عدى صدح جور فالصدح عردكد،
ح(َِٓٓ) . ٗٓٗ :ِ ،كأخرجو اإلعاـ عسدم ُب كتاب األقضية ،باب نقض األتكاـ الباطدة كرد زلدثات
األعور ،ح(ُُٖٕ).ُّّْ :ّ ،
(ّ) أٛتد بن عبد احلديم بن عبد السبلـ بن عبد ا﵁ بن أيب القاسم بن زلمد ابن تيمية" ،اقتضاء الصراط
ادلستقيم دلخالفة أصحاب اجلحيم" .ا﵀قق :ناصر عبد الكرمي العقل( ،طٕ ،بَتكت :دار عامل الكتب،
ُُْٗىػ ُٗٗٗ -ـ).ّّٓ :ِ ،
(ْ) احلسن بن عدي بن خدف الربهبارم" ،شرح السنة"ٖ .تقيق :خالد بن قاسم الردادم( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة:
عكتبة الغرباء األثريةُُْْ ،ىػ).ٖٔ ،
(ٓ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ُب كتاب احلج ،باب عا ذكر ُب احلجر األسود ،ح(َُِٓ).ٕٓٗ :ِ ،
كأخرجو اإلعاـ عسدم ُب كتاب احلج ،باب استحباب تقبيل احلجر األسود ُب الطواؼ ،ح(َُِٕ):ِ ،
ِٓٗ.
(ٔ) زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية" ،إغاثة الدهفاف عن عصايد الاشيطاف".
ا﵀قق :زلمد تاعد الفقي( ،الرياض :عكتبة ادلعارؼ ،د:ط) ُ.ََِ :
(ٕ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" ،عن عوقع:
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كاستدؿ عن قاؿ بتحرمي ا﵁ زيارة القبور عدى النساءٔ ،تا جاء عن أيب ىريرة ( تٗٓىػ):
(ُ)
أف رسوؿ ا﵁  لعن زكارات القبور.
قاؿ الاشيخ ابن باز رٛتو ا﵁(تَُِْىػ) تعديقان عدى احلديث" :أخذ العدماء عن ذلك أف
الزيارة لدنساء زلرعة ،ألف الدعن ال يكوف إال عدى زلرـ ،بل يدؿ عدى أنو عن الكبائر ،ألف العدماء
ذكركا أف ادلعصية اليت يكوف فيها الدعن أك فيها كعيد تعترب عن الكبائر .فالصواب أف الزيارة عن
النساء لدقبور زلرعة ال عكركىة فقط .كالسبب ُب ذلك كا﵁ أعدم أهنن ُب الغالب قديبلت الصرب،
فقد حيصل عنهن عن النياتة كضلوىا عا يناُب الصرب الواجب كىن فتنة ،فزيارهتن لدقبور كاتباعهن
ً
ِت بالرجاؿ ،كالاشريعة اإلسبلعية الكاعدة جاءت بسد الذرائع
ِت هبن الرجاؿ كقد يػى ٍفتىً َّ
لدجنائز قد يىػ ٍفتى ي
(ِ)
ادلفضية إىل الفساد كالفِت".
كقاؿ رٛتو ا﵁ ُب عوضع آخر " :تىت قرب النيب  ال يزرنو كال يقفن عديو ،كلكن يصدُت
عدى النيب ُ ب كل عكاف . . .كإذا كانت ادلرأة ُب ادلدينة زائرة فإهنا تصدي ُب ادلسجد عع الناس،
كتصدي عدى النيب  كىي ُب ادلسجد ،فديس ىناؾ تاجة إىل أف تذىب عند القرب كتصدي عديو،
صل كسدم عدى رسوؿ ا﵁ ،عديك الصبلة
بل تصدي عديو ُب زلدها كتسدم عديو ،تقوؿ :الدهم ِّ
(ّ)
كالسبلـ يا رسوؿ ا﵁".
كذلذا ينبغي توجيو قاصدات احلرعُت الاشريفُت كخاصة زائرات ادلدينة ادلنورة ْتكم زيارة القبور
كالتربؾ هبا ،لوجود قرب النيب  كصاتبيو ُب ادلسجد النبوم ،كقبور أىل البقيع كشهداء أتد.
ثانيان :ادلوضوعات الاشرعية:
ٖتتاج قاصدات احلرعُت الاشريفُت إىل ععرفة األتكاـ الاشرعية ُب عدد عن العبادات ،كخاصة
https://dorar.net/feqhia/2060
=

(ُ) أخرجو اإلعاـ الًتعذم ُب سننو ،كتاب اجلنائز ،باب كراىية القبور لدنساء ،ح(َُٔٓ) ،ُّٕ :ّ ،كقاؿ:
ىذا تديث تسن صحيح .كقاؿ اإلعاـ األلباين رٛتو ا﵁ :تسن.
( ِ) عبدالعزيز بن باز" ،تكم زيارة النساء لدقبور" .اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن عوقع/
https://binbaz.org.sa/fatwas/1150
(ّ ) عبدالعزيز بن باز " ،اخلبلؼ كالًتجيح ُب زيارة النساء لدقبور " .اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن
عوقعhttps://binbaz.org.sa/fatwas/7626/
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الراجح شلا اعترب عن اخلبلؼ الواقع بُت ادلذاىب األخرل توذلا ،كذلك الختبلؼ ادلذاىب الفقهية
ُب عيداف احلرعُت الاشريفُت ،كاليت عن أبرزىا:
أتكاـ الطهارة:كعن ذلك كراىة اإلسراؼ ُب الوضوء ،كعدـ جواز الطواؼ بالبيت تاؿ تيض ادلرأة ،كقد
تفعدو تياءن عن أىدها أك جهبلن باحلكم ،فجمهور الفقهاء عدى عدـ جواز الطواؼ لدمحدث ،سواء
أكاف الطواؼ فرضان أـ كاجبان أـ نفبلنُ ،ب نسك أـ ُب غَته ،كيعتربكف الطهارة شرطان لصحة
الطواؼ ،ألنو ُب تكم الصبلة ،كاحلنفية ُب الصحيح عندىم عدكا الطهارة ُب الطواؼ عن
الواجبات ،كبعض احلنفية كىو قوؿ عند احلنابدة عدى أهنا عن السنن )ُ(.أك عدـ جواز ادلكوث ُب
ادلسجد تاؿ احليض ،كىذا باتفاؽ ادلذاىب الفقهية األربعة :احلنفية ،كادلالكية ،كالاشافعية،
()7
والحنابلة.
أك عدـ الوضوء بعد االستيقاظ عن النوـ شلن يأخذىا النوـ ُب احلرـ ،كغَت ذلك.
أحكا الصماة:كعن ذلك تدكد سًت عورة ادلرأة تاؿ الصبلة؛ فمن النساء عن تتساىل بكاشف العاتق أك
(ّ)
القدـ كىو عبطل لدصبلة عند بعض العدماء.
كعنها :اجلهل بكيفية قضاء الركعات الفائتة عع اإلعاـ .كعنها :عدـ جواز ادلركر بُت يدم
ادلصدي.
أحكا الحج والعمعة:كعن ذلك عدـ جواز سفر ادلرأة دكف زلرـ ،أك ٕتاكز ادليقات دكف إتراـ تاؿ احليض ،أك
اإلتراـ ٔتبلبس كألواف ععينة ،أك لبس القفازين كالنقاب كاستخداـ الطيب تاؿ اإلتراـ ،أك الرعل
تاؿ الطواؼ ُب األشواط الثبلثة األكىل عع كونو خاصان بالرجاؿ ،أك كاشف الوجو لتقبيل احلجر
األسود ،أك عزاٛتة الرجاؿ ُب الطواؼ أك عند أداء ركعيت الطواؼ ،أك توكيل ادلرأة غَتىا لرعي اجلمار
،

(ُ) كزارة األكقاؼ كالاشئوف اإلسبلعية" ،ادلوسوعة الفقهية الكويتية"( ،طِ ،الكويت :دار السبلسل) ُُِٕٕ :
(ِ) الدرر السنية" ،ادلوسوعة الفقهية"" ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" ،عن
عوقعhttps://dorar.net/feqhia/615 :
(ّ) عبد الرٛتن بن زلمد عوض اجلزيرم" ،الفقو عدى ادلذاىب األربعة"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العدمية،
ُِْْق).ُُٕ :ُ ،
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عن غَت تاجة ،كغَت ذلك عن األتكاـ.
أداب المسجد:إف عن ادلوضوعات اليت جيب عراعاهتا كتعزيزىا ُب نفوس ادلدعوات :تعظيم ترعة ادلسجدين؛
ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ،باحلرص عدى نظافتو ،كترؾ التجمهر كالتجمع لدحديث فيما ال
فائدة فيو ،كعدـ رفع الصوت ،كاحلرص عدى عدـ النوـ ُب تضرة الرجاؿ شلا قد يوقعهن ُب
ال تكاشف ،كغَت ذلك ،كٕتنب الذنوب كادلعاصي فقد ذكر أىل العدم أف ادلعاصي ُب األياـ ادلعظمة
(ُ)
كاألعكنة ادلعظمة تغدظ ععصيتها كعقاهبا بقدر فضيدة الزعاف كادلكاف.
أحكا االيتكاف:االعتكاؼ سنة عؤكدة لفعل النيب  ،كىو جائز لدمرأة بضوابط؛ كألجل جهل شرحية كبَتة
عن النساء بأتكاـ االعتكاؼ ًب عؤخران اطبلؽ برناعج ععتكفة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ ففي ادلسجد
احلراـ عدى سبيل ادلثاؿ اشًتطت إدارة التوجيو كاإلرشاد النسائي عدى ادلعتكفات خبلؿ العاشر
األكاخر عن رعضاف التوقيع عدى إقرار باتباع تسعة ضوابط ،عن بينها ا﵀افظة عدى نظافة احلرـ،
كعدـ تنظيم دركس غَت نظاعية أك التحدق توذلا .إضافة إىل أنو ًب إعداد عطوية ٖتتوم عدى ٚتيع
(ِ)
أتكاـ اعتكاؼ ادلرأة ،عثل إذف الزكج كعدـ جواز اعتكاؼ احلائض كالنفساء.
الحجاب:فرض ا﵁ عدى ادلرأة احلجاب تفظان ذلا كصيانة لدمجتمعات ادلسدمة عن الوقوع ُب الفساد
كالفِت ،كقد ثبت أف النيب  دلا أعر بإخراج النساء إىل عصدى العيد قدن :يا رسوؿ ا﵁ إتدانا ال
يكوف ذلا جدباب؟ فقاؿ :النيب ( : لتدبسها أختها عن جدباهبا) )ّ( .فدؿ ذلك عدى كجوب
احلجاب لعدـ إذنو  باخلركج دكنو.
كعن عائاشة رضي ا﵁ عنها (تٖٓىػ) قالت( :كاف الركباف ديركف بنا كضلن عع رسوؿ ا﵁
(ُ) زلمد بن عفدح بن زلمد بن عفرج" ،اآلداب الاشرعية كادلنح ادلرعية"( .عامل الكتب ،د:ط،ـ).َّْ :ّ ،
( )2أعل احلاعد ُُُٕ" ،ععتكفة ُب ادلسجد احلرـ عن ُْ جنسية" .صحيفة عكة ادلكرعة ،)َُِٕ( ،اسًتجعت
بتاريخ ُِّْٖٔ/ٗ/ق عنhttp://makkahnewspaper.com/article/606128 /

(ّ ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب صبلة العيدين ،باب ذكر إباتة خركج النساء ُب العيدين إىل
ادلصدى كشهود اخلطبة عفارقات لدرجاؿ ،ح(َٖٗ).َٔٓ :ِ ،
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(ُ)

 زلرعات فإذا تاذكا بنا سدلت إتدانا جدباهبا عن رأسها إىل كجهها فإذا جاكزكنا كاشفناه).
كفيو دليل عدى كجوب سًت الوجو تاؿ كجود الرجاؿ غَت ا﵀ارـ تاؿ اإلتراـ؛ قاؿ إبن تيمية رٛتو
ا﵁ (تِٖٕىػ) " :كثبت ُب الصحيح أف ادلرأة ا﵀رعة تنهى عن االنتقاب كالقفازين ،كىذا شلا يدؿ
(ِ)
عدى أف النقاب كالقفازين كانا ععركفُت".
كألمهية التفقو ْتكم احلجاب كعاشركعيتو أطدقت الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ
كادلسجد النبوم براعج ٗتتص ٔتثل ذلك ،كعنها عدى سبيل ادلثاؿ ٛتدة بعنواف -تجايب عبادة-
كتيعٌت بتوعي ة قاصدات ادلسجد احلراـ فيما يتعدق باحلجاب ،كتثهن عدى االلتزاـ كالتمسك بو عدى
ضوء عا جاء ُب كتاب ا﵁ كسنة رسولو  ،كأسونة ٓتَت سدف عن أعهات ادلؤعنُت كالصحابيات
اجلديبلت رضي ا﵁ عنهن كأرضاىن .يتزاعن عع ذلك إقاعة ععرض ييوضح فيو عاشركعية احلجاب
كأدلتو كاحلكمة عنو كشركطو كأكصافو ،كعن خبلؿ ادلعرض يتم توزيع الكتيبات كادلطويات
(ّ)
كادلصاتف ،كما يتم أيضا توزيع احلجاب الاشرعي دلن ال ترتديو.
أداب صماة المعأة في المسجد:عنها :ععرفة أتكاـ صبلة اجلماعة ،كعنها :اخلركج غَت عتعطرة كال عتزينة ،لقولو ( :إذا
(ْ)
شهدت إتداكن ادلسجد فبل ٘تس طيبان).
كعنها :عدـ عزاٛتة الرجاؿ ،فقد خرج النيب  ذات يوـ عن ادلسجد كقد اختدط النساء عع
الرجاؿ ُب الطريق ،فقاؿ النيب ( :استأخرف؛ فإنو ليس لكن أف ٖتققن الطريق ،عديكن ْتافات

(ُ) أخرجو اإلعاـ أبو داككد ُب سننو ُب كتاب ادلناسك ،باب ُب ا﵀رعة تغطي كجهها ،ح(ُّّٖ)،ٖٓٔ :ُ ،
كقاؿ األلباين رٛتو ا﵁" :ضعيف".
(ِ ) أٛتد بن عبداحلديم بن تيمية" ،تجاب ادلرأة كلباسها ُب الصبلة" .تققو كقدـ لو كخرج أتاديثو كعدق عديو:
زلمد ناصر الدين األلباين( ،طٓ ،بَتكت :ادلكتب اإلسبلعيَُّْ ،ىػ).ّ ،
(ّ) اإلعبلـ كاالتصاؿ" ،تجايب عبادة"ٛ :تدة أطدقتها اإلدارة العاعة لدتوجيو كاإلرشاد النسائي بادلسجد احلراـ".
استمرت فعالياهتا عن ِْ٠٣٤١ /٠١ /2٢-هـ استرجعت بتاريخ ٠٣٤1/٢/2٢هـ من موقع/
https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/news-details.aspx?nID=28970

(ْ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب الصبلة ،باب خركج النساء إىل ادلساجد إذا مل يًتتب عديو فتنة
كأهنا ال ٗترج عطيبة ،ح(ّْْ).ِّٖ :ُ ،
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الطريق) )ُ(.فكانت ادلرأة تدتصق باجلدار تىت إف ثوهبا ليتعدق باجلدار عن لصوقها بو.
ثالثان :ادلوضوعات األخبلقية:
عن ادلوضوعات األخبلقية اليت ٕتدر اإلشارة إليها عند توعية قاصدات احلرعُت الاشريفُت عا
يدي:
الحةاء:احلياء زينة ادلرأة ادلسدمة ،كىو دليل كماؿ أدهبا كتسن تربيتها ،فقد قاؿ ( :احلياء ال يأٌب
إال ٓتَت)(ِ) ،فًتاه دينعها عن عقارفة القبيح كيدعوىا إىل احلسن عن األقواؿ كاألفعاؿ ،كذلك ُب
عبادهتا عع رهبا ،كُب تعاعدها عع اآلخرين ،كاحلياء احلق ال دينعها عن السؤال ين العلم ،فعن
يائرة رضي اهلل ينها (ت47هـ) " :نعم النساء نساء األنصار لم يمنعهن الحةاء أن يتفقهن
()2
في الدين".
العفة:العفة خدق إدياين رفيع حيجز النفس عن الوقوع ُب سفاسف األعور؛ فالتعفف عن الاشهوات
كعن ا﵀رعات كعن التطدع عن عا ُب أيدم الناس عن ٙترات العفة اليت تقرب صاتبها لدتقول ،كهبا
يكوف اجملتمع سديمان عن الفساد ،كىو عن أقول األخبلؽ الفاضدة اليت تسمو هبا ادلرأة ادلسدمة عن
عا ياشينها عن األفعاؿ ،فالعفة ٘تنعها عن التربج كاالختبلط بالرجاؿ كأكل ادلاؿ احلراـ كالكذب
كالغيبة كالنميمة كغَتىا ،كىي دليل عدى كماؿ النفس كنزاىتها كعركءهتا.
التعاون:إف شلا ٖتتاجو ادلسدمات ُب احلرعُت الاشريفُت أف يسدكن عسدك التعاكف بينهن عدى الرب
كالتقول ،كعدى األعر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر ،كعدى كل عا ديكن أف يعُت عدى ٖتقيق عراد ا﵁
ُب عبوديتو ،فإرشاد التائهات ،كاحلائرات ،كتنظيم الصفوؼ ،كعدـ التدافع كقت اخلركج كدها
تتحقق بالتعاكف .قاؿ تعاىل :ﱡﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱠ}ادلائدة}ِ :
(ُ) أخرجو اإلعاـ أبو داككد ُب سننو ُب كتاب األدب ،باب َب عاشى النساء عع الرجاؿ َب الطريق ،ح(ِِٕٓ)،
ِ ،َٕٗ :كقاؿ األلباين رٛتو ا﵁" :تسن".
(ِ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب األدب ،باب احلياء ،ح(ٕٔٔٓ).ِِٕٔ :ٓ ،
(ّ) أخرجو اإلعاـ البخارم ُب صحيحو ُب كتاب العدمُ ،ب عقدعة باب احلياء ُب العدم.َٔ :ُ،
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املطلب الثالث :وسائل وأساليب دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني.
أوالً :ولسائل ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن:
تتعدد كسائل دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كٗتتدف باختبلؼ ادلدعوات؛ كينبغي اإلفادة
عن التوريث الدعوم ُب ىذا اجملاؿ كيراد بو" :عا يًتكو السابق لبلٌتق عن خربة أك ٕتربة أك لوائح أك
(ُ)
طرائق ُب رلاؿ الدعوة خاصة".
كتعزيز ذلك يكوف بتدريب الداعيات عدى كسائل العمل الدعوم شلا يسهم ُب قوة التأثَت
عدى ادلدعوات ،كذلك فيما يدي:
تدقات ٖتفيظ القرآف:قاؿ رسوؿ ا﵁ ( :كعا اجتمع قوـ ُب بيت عن بيوت ا﵁ يتدوف كتاب ا﵁ كيتدارسونو بينهم
(ِ)
إال نزلت عديهم السكينة كغاشيتهم الرٛتة كتفتهم ادلبلئكة كذكرىم ا﵁ فيمن عنده).
قاؿ النوكم رٛتو ا﵁(تٕٔٔىػ)" :كُب ىذا :دليل لفضل االجتماع عدى تبلكة القرآف ُب
(ّ)
ادلسجد".
إقاعة الدكرات العدمية:هتدؼ الدكرات إىل الًتكيز عدى عوضوعات عدمية تاشتد احلاجة إليها خبلؿ عدة زلددة ،شلا
يسهم ُب ٕتددىا كتنوعها كإثراؤىا بادلختصُت ُب شىت رلاالهتا ،كعن ٍب رفع كفاءة كتأىيل ادلتدربُت
كإكساهبم قدران عن ادلعرفة كالعدم ُب رلاذلم.
كديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عن خبلؿ الدكرات العدمية يكوف ٔتثابة
جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم؛ عن خبلؿ تسن اختيار عوضوعاهتا كالتدرج فيها ،كعراعاة
تقدديها عن قبل ادلختصُت عن العدماء أك طدبة العدم ،كتنظيم ذلك بأكقات ككسائل ععدوعة ٘تنح
عدى إثرىا شهادات عوثقة عن جاععات أك عراكز عدمية لدحاضرات.
الاشريف" ،التوريث الدعوم"( ،طُ ،جدة :دار األندلس اخلضراء لدناشر
(ُ) زلمد بن تسن بن عقيل عوسى َّ
كالتوزيع ُِِْ ،ىػ  ََِِ -ـ) َِ.
(ِ ) أخرجو اإلعاـ عسدم ُب صحيحو ُب كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار ،باب فضل االجتماع عدى
تبلكة القرآف كعدى الذكر ،ح(ِٗٗٔ).َِْٕ :ْ ،
(ّ) النوكم" ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج". ُِ :ُٕ .
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إقامة الدروس الرعيةة:ادلسجد ىو ادليداف األكؿ لدعدم كادلعرفة ،كتدارس كتاب ا﵁ تبلكة كتفظان كتفسَتان ىو ادلنطدق
العدمي لبقية العدوـ الاشرعية؛ كيتبعو ُب ذلك الدركس العدمية ُب احلديث كالعقيدة كالفقو كأصولو
كُب الدغة كالنحو كاآلداب كالسَتة كغَت ذلك.
كقد جاء الًتغيب ُب االلتحاؽ ٔتجالس العدم ُب احلديث الذم راكه البخارم عن أيب كاقد
الديثي( تٖٔىػ) :أف رسوؿ ا﵁  بينما ىو جالس ُب ادلسجد كالناس ععو إذ أقبل ثبلثة نفر؛
فأقبل اثناف إىل رسوؿ ا﵁  كذىب كاتد ،قاؿ :فوقفا عدى رسوؿ ا﵁  فأعا أتدمها فرأل فرجة
ُب احلدقة فجدس فيها كأعا اآلخر فجدس خدفهم كأعا الثالث فأدبر ذاىبا ،فدما فرغ رسوؿ ا﵁ 
قاؿ( :أال أخربكم عن النفر الثبلثة؟ أعا أتدىم فأكل إىل ا﵁ فآكاه ا﵁ ،كأعا اآلخر فاستحيا
(ُ)
فاستحيا ا﵁ عنو ،كأعا اآلخر فأعرض فأعرض ا﵁ عنو)
كعيداف احلرعُت الاشريفُت يعد بيئة خصبة لناشر العدم الاشرعي لوجود طدبة العدم اجلادين
كادلتهيئُت لدتفرغ كادلداكعة عدى احلدق العدمية ،كديكن تنظيم الدركس الاشرعية كسدسدة عتتابعة ضمن
عنهج كعوضوع زلدد أك تكوف دركسان عتفردة ٔتوضوع ععُت يدقى ُب تينو ،عراعاة لظركؼ الزعاف
كتاجة ادلدعوين كما ىو احلاؿ ُب عواسم احلج كالعمرة.
تمزيع الكتب والنرعات التمجةهةة بمختلف اللغات:كىذه عن الوسائل النافعة كادليسرة ْتمد ا﵁؛ إذ تقف كثرة زائرات احلرعُت الاشريفُت كتعدد
لغاهتن عائقان عن اإلتاطة بسبل نفعهن بالعدم الاشرعي ،فتأٌب ىذه الوسيدة لتحقيق ذلك ّتهد
يسَت.
كٕتتهد إدارات التوجيو كاإلرشاد ُب توفَت الكتب كادلطويات العدمية ُب العقيدة كبياف أركاف
اإلسبلـ كغَتىا ٔتختدف الدغات عدى عدار العاـ.
تمزيع أقعاص ممغنطة( )cdتحمي صمتةات أو معئةات يلمةة:ديكن لؤلقراص ادلمغنطة أف ٖتمل إرثان عدميان كبَتان شلا يسهم ُب ناشر العدم الاشرعي خارج ىذه
الببلد ادلباركة ،كىي عن الوسائل اليت تناسب زائرات احلرعُت الاشريفُت إذ يسهل ٛتدها كتداكذلا
كاالنتفاع هبا.
(ُ) أخرجو البخارم ُب كتاب العدم ،باب عن قعد تيث ينتهي بو اجملدس كعن رأل فرجة ُب احلدقة فجدس فيها،
ح(ٔٔ).ّٔ :ُ ،
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كىي شلا يستعاف بو عدى تعديم الكبار – األعيُت أك غَتىم -شلن يريد التزكد بالعدم الاشرعي،
فاألشرطة السمعية كشرائط الاشرائح كالفيديو ديكن أف تستعمدها الداعية ادلسدمة ُب احلرعُت
الاشريفُت ُب تعديم القرآف كعدوعو :كالتفسَت ،كالتجويد ،كالدغة العربية ،أك ُب تعديم كيفية احلج
(ُ)
كالعمرة.
اإلجابة يلى الستفتاءات وألسئلة الزائعات:إف اإلجابة عدى تساؤالت زائرات احلرعُت الاشريفُت فيما ياشكل عديهن كتوجيههن التوجيو
السديم عن الوسائل الدعوية ادلهمة؛ كلذا تسعى إدارات التوجيو كاإلرشاد النسائية لتوفَت كسائل
عيسرة ذلن لدتواصل عع عن جييبهن كيفتيهن عدى عدار العاـ ،كُب ىذا اإلطار يتم توفَت خدعة
اذلاتف اجملاين ُب عوسم احلج ليقوـ باإلجابة عدى استفسارات كأسئدة احلجيج عدى عدار الساعة
(ِ)
عدى عستول عاؿ عن التنظيم
ثانيان :أساليب دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
جل
تتعدد األساليب ادلؤثرة ُب دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت ،كديكن إٚتاذلا فيما بيٌنو ا﵁ ٌ

شأنو ُب قولو تعاىل

ﭐﭐﱡﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﱠ {النحل}ُِٓ :
كتأٌب ىذه األساليب شاعدة لعدد عن األساليب الفرعية ادلتنوعة اليت تناسب فئاـ سلتدفة عن
ادلدعوين؛ كاليت ديكن لدداعية إىل ا﵁ أف ٖتسن توظيفها ُب رلاؿ الدعوة؛ كذلك كما يدي:
الدعوة إىل ا﵁ باحلكمة عن خبلؿ الدليل كاحلجة:ً
ٱحلًك ً
ً
لدليل
فقد قاؿ ادلفسركف لآلية السابقة} :ب ٍ ى
ٍمة } أم :بادلقالة ا﵀كمة الصحيحة كىو ا ي
(ّ)
يح لداشبهة.
ادلوضح لدحق ادلز ي
ي
(ُ ) القحطاين ،سعيد بن عدي بن كىف" ،العبلقة ادلثدى بُت العدماء كالدعاة ،ككسائل االتصاؿ احلديثة"،ٕٓ ،
اسًتجعت بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن عوقع:
http://saaid.net/book/open.php?cat=5&book=7267

(ِ) ككالة األنباء السعودية " ،ىاتف الاشؤكف اإلسبلعية اجملاين يستقبل أكثر عن ََُٕ عكادلة يوعيان"،
بتاريخ ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن /
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1661287

(ّ) زلمد بن زلمد العمادم" ،تفسَت إرشاد العقل السديم إىل عزايا الكتاب الكرمي"( .القاىرة :دار ادلصحف ،د= :
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كاحلكمة ُب ععناىا العاـ تعٍت كضع األعور ُب عكاهنا ،كقيل" :اإلصابة ُب القوؿ كالعمل
كاالعتقاد ،ككضع كل شيء ُب عوضعو بإتكاـ كإتقاف )ُ(.كتقوـ عدى أركاف ثبلثة كىي :العدم،
(ِ)

كاحلدم ،كاألناة.
كالداعية إىل ا﵁ أتق الناس بإدارؾ ىذا ادلعٌت كتطبيقو ُب دعوتو ،ككوف احلرعُت الاشريفُت
عيدانان شرعيان تقاـ فيو شعائر ا﵁ فإف أسدوب احلكمة ُب دعوة الناس لعبادة ا﵁ كفق عا شرع ىو
األجدر بالتطبيق لقياعو عدى الدليل كاحلجة اليت ال لبس فيها خاصة عع ادلعتدين بعقوذلم.
فمن احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ ععرفة النصوص الاشرعية الثابتة عن الكتاب كالسنة ،كتسن
توظيفها ُب ادلواقف الدعوية عند التعاعل عع ادلدعوين؛ فهي احلجة القطعية اليت ينبغي لدمسدم
الوقوؼ عند تدكدىا ،كىي ادلرجع الذم يستند إليو ادلدعو ُب عبادتو.
"كال تتأتى احلكمة إال عن خبلؿ اعتزاج فضيدتُت :كماؿ ادلعرفة كقوة اإلرادة؛ فبل تكفي إرادة
تازعة كعزـ أكيد عدى فعل عا ىو خَت أك ىو تق؛ عن ععرفة تسنة لدموقف الصحيح الذم
ينبغي اٗتاذه؛ كما أف ادلعرفة باحلق ال ٕتدم كثَتان إذا مل يكن ٙتة إرادة قوية توقف أىواء النفس عند
(ّ)
تدكدىا؛ ليتمكن ادلرء عن أف يكوف ُب ادلوقع الصحيح".
الديمة إلى اهلل بالمميظة الحسنة:إف تباين ادلدعوين ُب احلرعُت الاشريفُت كإختبلؼ ألسنتهم كثقافاهتم كأجناسهم كععارفهم
يستدزـ عن الداعية إىل ا﵁ أف يتبع أسدوب ادلوعظة احلسنة القائم عدى ادلنهج العاطفي ،كخاصة عع
= ط ،ت)ُُٓ :ٓ ،؛ جار ا﵁ زلمود بن عمر الزسلاشرم" ،الكاشاؼ عن تقائق غواعض التنزيل كعيوف
األقاكيل ُب كجوه التأكيل" ٖ ،تقيق الاشيخ :عادؿ أٛتد عبدادلوجود ،الاشيخ :عدي زلمد ععوض ،د .فتحي
عبدالرٛتن( ،طُ ،الرياض :عكتبة العبيكافُُْٖ ،ىػ)ْٖٓ :ّ ،؛ الفخر الرازم" ،التفسَت الكبَت"( .طِ،
بَتكت :عكتب دار إتياء الًتاث العريبُُْٕ ،ىػ).ِٖٕ :َِ ،
(ُ) سعيد بن عدي بن كىف القحطاين" ،احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ تعاىل"( ،طِ ،ادلمدكة العربية السعودية:
كزارة الاشؤكف اإلسبلعية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشادُِّْ،ق).ِّ ،
(ِ) عزيز بن فرتاف العنزم" ،البصَتة ُب الدعوة إىل ا﵁" .تقدمي :صاحل بن عبد العزيز آؿ الاشيخ( ،طُ ،أبوظيب:
دار اإلعاـ عالكُِْٔ ،ىػ) ،صِٖ.
(ّ) عبدالكرمي بكار" ،عقدعات لدنهوض بالعمل الدعوم"( ،طْ ،دعاشق :دار القدمُِّْ ،ىػ).ُِٔ ،
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النساء أك عن ٕتهل أتواذلم كما ىو احلاؿ ُب زائرات احلرعُت الاشريفُت؛ فالًتغيب كالًتىيب كاتباع
الدُت كالرفق كالتدرج كترتيب األكلويات ىو األقرب عع اختبلؼ طبائع النفوس كعدارؾ العقوؿ كىو
األدعى إلستجابة ادلدعو ،كألجل ذلك قيدت ادلوعظة بأف تكوف تسنة؛ ألف ادلوعظة دلا كاف
ادلقصود عنها غالبان ردع نفس ادلوعوظ عن أعمالو السيئة أك عن توقع ذلك عنو ،كانت عظنة لصدكر
غدظة عن الواعظ كحلصوؿ انكسار ُب نفس ادلوعوظ ،كذلذا أرشد ا﵁ رسولو  أف يتوخى ُب
(ُ)
ادلوعظة أف تكوف تسنة ،أم بإالنة القوؿ كترغيب ادلوعوظ ُب اخلَت.
الديمة إلى اهلل بالمجادلة بالتي هي أحسن:كىي عن األساليب اليت قد حيتاج إليها الداعية إىل ا﵁ ُب تاؿ كاف ادلدعو يرل أف عا ىو
عديو تق ،أك كاف داعية إىل الباطل ،فيجادؿ باليت ىي أتسن ،كىي الطرؽ اليت تكوف أدعى
الستجابتو عقبلن كنقبلن؛ كعن ذلك االتتجاج عديو باألدلة اليت كاف يعتقدىا ،فإنو أقرب إىل تصوؿ
ادل قصود ،كأف ال تؤدم اجملادلة إىل خصاـ أك عاشا٘تة تذىب ٔتقصودىا ،كال ٖتصل الفائدة عنها بل
(ُ)
يكوف القصد عنها ىداية اخلدق إىل احلق ال ادلغالبة كضلوىا.
كعنو يأٌب احلوار أسدوبان ىادئان دلراجعة القناعات كتغيَتىا كتوجيهها لدحق ،فهو خبلؼ
اجلداؿ القائم عدى ادلغالبة كاإللزاـ ،لذا فهو األلطف كاألرفق بزائرات احلرعُت الاشريفُت.
املطلب الرابع :معوقات دعوة اليساء يف احلرمني الشريفني ،وسبل عالجوا.
أكالن :ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
إف ععرفة ععوقات الدعوة عن العدم الذم ينبغي االىتماـ بو كععرفتو عن قبل الدعاة؛ ألنو قد
يعيق ٖتقيق األىداؼ الدعوية أك يضعف االنتفاع باجلهد ادلبذكؿ ُب العمل الدعوم ،كما أنو يؤدم
إىل ضياع الوقت خاصة عند التعاعل عع فئات عن ادلدعوين قد اليتيسر االلتقاء هبم عرة أخرل كما
ىو احلاؿ ُب زائرات احلرعُت الاشريفُت؛ كعن ىذه ادلعوقات:
تكافؤ يدد الدايةات أما أيداد الزائعات في الممالسم:تتضاعف أعداد الزائرات لدحرعُت الاشريفُت سنويان ،كعن ادلتوقع أف يتجاكز عدد زكار عكة
ادلكرعة َّ عديوف زائر سنويان ْتدوؿ ََِّ ُ ،ب تُت توضح التقػديرات األكلػية أنو عن ادلتوقع أف
(ُ) زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر بن عاشور التونسي" ،التحرير كالتنوير ٖ-ترير ادلعٌت السديد كتنوير
العقل اجلديد عن تفسَت الكتاب اجمليد"( ،ِّٗ :ُْ.تونس :الدار التونسية لدناشر ُْٖٗ ،ىػ ،د :ط)،
ُْ.ِّٗ :
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يصل إٚتايل عدد زكار ادلدينة ادلنورة إىل ِّ عديوف زائر سنويان ْتدوؿ سنة ََِّ.
كعقابل ىذه األعداد ادلتزايدة كاليت ترتفع ُب عواسم احلج كالعمرة ينبغي عراعاة عدد الداعيات
عقابل ذلك ،كيتهيأ ىذا بوضع خطط اسًتاتيجية تناسب الزيادة ادلتوقعة.
 اإليداد العلمي والمهاري لمنسمبات إدارة اإلرشاد النسائي:عن ععوقات الدع وة ضعف العدم الاشرعي ُب سلتدف ادليادين الدعوية؛ فبل ديكن أف تقوـ
الدعوة إىل ا﵁ عدى جهل ،كتنوع ادلسائل الاشرعية بفركعها كدقائقها ُب احلرعُت الاشريفُت رٔتا تقصر
عنو بعض الداعيات شلا دينع عن اإلفادة عن جهودىن.
كما أف الدعوة إىل ا﵁ تتطدب عددان عن ادلهارات العدمية كالعمدية؛ كالقدرة عدى الفصاتة
كالبياف ككيفية التعاعل عع الناس كعاشكبلهتم ،كالتعاعل عع الضغوطات كاألعداد اجلمة الغفَتة عن
الناس ،كتسن إدارة الوقت ،كالتعاعل عع احلاسب ،كعثل ىذا كأكثر شلا تاشتد احلاجة إليو عند
التعاعل عع ادلدعوات ُب احلرعُت الاشريفُت؛ لذا فضعف ىذا اجلانب يؤثر ُب ٖتقيق اذلدؼ الدعوم.
تعدد الفعق والطمائف التي تنتمي لها الزائعات:لقد أعر ا﵁ جل شأنو بدزكـ اجلماعة كهنى عن التفرؽ ُب عواطن كثَتة؛ عنها قولو تعاىل:
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﭐﱡﮌ

ﮑﱠ {الاشورل ،}ُّ :كسعى ادلنهج الرباين إىل تأكيد ععٌت االلتزاـ بالدين

اإلسبلعي كما نزؿ بدكف ٖتريف كال تبديل ،كالزالت طائفة عن ادلؤعنُت عدى ذلك ،عنهجهم ُب
ىذا عنهج أىل السنة كاجلماعة ،إال أف التفرؽ كقع كاالختبلؼ تصل ،ككاقع العامل اإلسبلعي اليوـ
يعد اعتداد لدفرؽ كالطوائف اليت ظهرت قدديان عدى اختبلؼ عناىجها ،كيأٌب تسن فهم ىذه الفرؽ
كععرفة عواطن االضلراؼ فيها عطدب ضركرم عند التعاعل عع عتبعيها عن زكار احلرعُت الاشريفُتُ ،ب
تُت أف اجلهل هبذا دينع تصحيحها كإقاعة ادلدعوات عدى الطريق ادلستقيم.

(=ُ ) عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁ السعدم" ،تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلناف" ،ا﵀قق :عبد الرٛتن
بن ععبل الدوحيق( ،طُ ،بَتكت :عؤسسة الرسالةَُِْ ، ،ىػ  َََِ-ـ).ِْٓ ،

(ِ) اإلقتصاد " ،صندكؽ االستثمارات بصدد إطبلؽ شركيت «رؤل ادلدينة» ك «رؤل احلرـ ادلكي»" .صحيفة
اجلزيرة ،)َُِٕ( ،اسًتجعت بتاريخ ُِّْٕٗ/ٕ/ق عن/
http://www.al-jazirah.com/2017/20171003/ec8.htm
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تعدد لغات الزائعات:إف عدـ ععرفة لغة ادلدعو يعد عائقان كبَتان عن التواصل الفعاؿ ععو ،كرٔتا تفوت كثَت عن
اإلرشادات اذلاعة بسبب عدـ ععرفة ادلراد عن الكبلـ ،كال يكفي ععرفة كدمات أك عفردات قديدة عن
لغة عا لتوصيل الرسالة الدعوية باشكل كاضح ،تيث أف النطق السديم لدحركؼ كاالستعماؿ
الصحيح لدمفردات كاعتماد األساليب ادلبلئمة يؤثر باشكل كبَت ُب فهم ادلقصود كعن ٍب االستجابة
لدحق ،كديكن أف نتصور تجم ىذا العائق عند كثرة عدد الدغات ادلختدفة لزائرات احلرعُت
الاشريفُت.
يد التقةد بأنظمة الحع :يعد النظاـ سبيبلن لتحقيق األىداؼ ادلطدوبة كفق إطار زلدد كععركؼ سدفان ،كعن خبللو
ديكن لزائرات احلرعُت الاشريفُت ععرفة تقوقهن كعسئولياهتن ككاجباهتن ،كعدـ التقيد باألنظمة
اجلارية يفوت عدى ادلدعوة اإلفادة شلا تبذلو إدارات التوجيو كاإلرشاد النسائية ُب احلرعُت الاشريفُت
عن خدعات ضخمة كجهود تثيثة لددعوة إىل ا﵁.
ثانيان :سبل عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت:
أف ععرفة عوائق الدعوة يعد ا﵀ور الرئيسي لعبلجها؛ فتحديد ادلاشكدة نصف احلل ،كبناء
عدى عا سبق فسبل العبلج كما يدي:
زيادة يدد الدايةات المؤهمات يلمةاً ومهارياً للقةا بالديمة :أعاـ ىذا العدد ادلتزائدعن قاصدات احل رعُت الاشريفُت تاشتد احلاجة لزيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت كادلتفرغات لدعمل
الدعوم ،كديكن تنظيم ذلك رمسيان كفق رلاالت عتخصصة كفرؽ زلددة تعمل كفق اطار عاشًتؾ
لتحقيق األىداؼ الدعوية كل ْتسب اجملاؿ الذم ينتمي إليو.
فالتخصص العدمي كادلهارم ضركرم ُب عيداف احلرعُت الاشريفُت ،كاحلاجة كبَتة دلرشدات
عؤىبلت ُب كيفية تبديغ الدعوة كأساليبها ككسائدها ،لذا فزيادة توظيف داعيات رمسيات
عتخصصات ُب عدوـ الاشريعة كعؤىبلت تقنيان كعهاريان شلا يسهم ُب تبديغ الدعوة إىل أكرب عدد عن
ادلدعوات.
التععف يلى أحمال الزائعات :إف ععرفة أتواؿ ادلدعوين كعذاىبهم كطوائفهم كلغاهتمكخاصة عا تقوـ عديو عقيدهتم عن األمهية ٔتكاف؛ إذ ال تصح عبادة ادلسدم عند كجود خدل ُب
عقيدتو ،ككثَت عن ادلمارسات اخلاطئة لقاصدات احلرعُت الاشريفُت بنيت عدى جهل ،كبالعدم يرتفع
كيظهر احلق ،لذا فمن كاجبات الداعية ُب ىذا ادليداف التعرؼ عدى أبرز االضلرافات العقدية كالبدع
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الظاىرة شلا يكثر الوقوع فيو ،كألف اإلتاطة ٔتذاىب الفرؽ كالطوائف كشلارساهتا شلا يصعب عدى
داعية بعينها أك يفوت عديها استيعاب عسائدو فإف تعيُت داعيات عتخصصات ُب كل فرقة كطائفة
كل ْتسب تاجتو.
عن الطوائف ادلاشهورة يعد سبيبلن إلتقاف دعوة كل صنف عن أصناؼ ادلدعوين ه
كما ينبغي توظيف داعيات عتحدثات بدغات الزائرات ،كخاصة أكثرىا عددان ،كديكن اإلفادة
عن اإلتصائيات ادلتجددة لزكار احلرعُت الاشريفُت ُب ٖتديد تاجة كل فئة عن عدد الداعيات
ادلتخصصات ُب لغتهم.
التععيف بأنظمة الحعمةن الرعيفةن :مل يوضع النظاـ إال عن أجل عصدحة قاصداتاحلرعُت الاشريفُت ،كألف اجلهل بالنظاـ عائق عن اإلفادة عنو لذا جيب التعريف بو باشىت الوسائل
اإلعبلعية ادلمكنة بالتعاكف عع احلمبلت ادلنظمة لدحج كالعمرة ،كعن خبلؿ التقنيات احلديثة ادلقركءة
كادلسموعة ،كادلبلتظ أف جهود العاعدُت ُب ىذا ادليداف بارزة كتثيثة لتوجيو الناس لدتقيد باألنظمة
ادلرعية ُب دخوؿ احلرعُت كاخلركج عنهما كنظاـ ادلكث فيهما فيما يتعدق برباعج االعتكاؼ كضلوه،
كُب االلتحاؽ بالرباعج كالدكرات ادلقاعة فيهما كغَت ذلك.
املبحث الثاىي :الدراسة امليداىية:
املطلب األول :إجراءات الدراسة امليداىية.
أوالً :رلتمع الدراسة كعينة البحث:
يتكوف رلتمع الدراسة عن العاعبلت بإدارة اإلرشاد النسائي باحلرعُت الاشريفُت ،كقد قاعت
الباتثة بأخذ عينة عنهن بواقع (َْ ) عضوة شلن يعمدن بإدارة التوجيو كاإلرشاد النسائي ُب ادلسجد
النبوم كذلك هبدؼ ععرفة كاقع الدعوة ُب إدارة اإلرشاد النسائي باحلرـ النبوم ،عن تيث إعداد
ادلرأة الداعية ،كعوضوعات كأساليب ككسائل دعوة النساء ،ككذلك ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم كسبل عبلجها ،كعن ٍب تعميم نتائج الدراسة عدى رلتمع البحث.
ثانةاً :األساليب اإلتصائية ادلستخدعة:
جلأت الباتثة عند دراسة تساؤالت البحث الستخداـ العديد عن األساليب اإلتصائية
كذلك ُب سبيل التحقق عن ىذه التساؤالت ،كىذه األساليب ىي:
التوزيع التكرارم :كىو عبارة عن جداكؿ تدخص البيانات األكلية لعينة البحث
ُ.
كحيدد عدى ضوئها العدد كالنسبة لكل فئة ،كذلك ًب استخداعو دلعرفة تكرار كل عبارة ُب
االستبياف.
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عقاييس النزعة ادلركزيةً :ب استخداـ الوسط احلسايب ادلوزكف
ِ.
كالذم بناءن عديو ًب ترتيب عناصر كل زلور عن زلاكر االستبياف تنازليان لبياف أمهية ىذه العناصر.
كقد استخدعت الباتثة عقياس ليكرت الثبلثي بدرجاتو( :عهم – عهم حلد عا – غَت عهم)
أك (دائمان – أتيانان – أبدان) ،كًب االعتماد عديو ُب تقييم عبارات كل زلور بناء عدى قيمة الوسط
احلسايب ،كذلك كفق اجلدكؿ التايل:
Weighted Mean

مدى
الملسط الحسابي

55

درجة األمهية
التحقق

درجة

جدول رقم ()5
تصنةف مقةاس لةكعت الثماثي
- 56 .5
.5 - 5
22 .7

2

- 23 .7

غَت عهم

عهم حلد عا

عهم

أبدان

أتيانان

دائمان

ثالثاً :صدؽ كثبات اإلستبانة:
الصدؽ لو تعريفات كثَتة ،عنها أف يقيس االستبياف عا كضع لقياسو ،كيعٍت الصدؽ بصفة
عاعة أف السؤاؿ أك العبارة ادلوجودة ُب االستبياف ،تقيس عا يفًتض البحث قياسو بالفعل.
كقد عيرضت االستبانة عدى عدة زلكمُت عن أساتذة اجلاععة كعدى بعض ادلتخصصُت
لدراسة عدل دقة صياغة عبارات االستبانة كدرجة عبلءعتها ألىداؼ الدراسة ،كقد قاعت الباتثة
بإعادة النظر ُب بعض عبارات االستبانة ُب ضوء التعديبلت ادلقًتتة عن ا﵀كمُت.
املطلب الثاىي :ىتائج الدراسة امليداىية.
أوالً :نتائج البةانات األولةة:
توزيع عينة البحث كفق الوظيفة:
ُ.
جدول رقم ()7
تمزيع يةنة البحث وفق المظةفة

المظةفة

العدد

عديرة اإلرشاد النسائي

ُ

ِ%ٓ .

عرشدة

ّّ

ِٖ%ٓ .

عًتٚتة

ٓ

ُِ%ٓ .

داعية

ُ

ِ%ٓ .

اجملموع

َْ

ََُ%
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يبلتظ عن اجل دكؿ السابق أف الغالبية العظمى عن إٚتايل عينة البحث ىم عن عينة
(ادلرشدات) كشكدن نسبة ِٖ ،%ٓ .أعا (ادلًتٚتات) فاشكدن نسبة ُِ ،%ٓ .بينما توت عينة
البحث عدى عا نسبتو ِ %ٓ .فقط لكل عن (الداعيات) ك (عديرة اإلرشاد النسائي) كذلك عن
إٚتايل عينة البحث ،كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:

ِ .توزيع عينة البحث كفق ادلؤىل العدمي:

جدول رقم ()2
تمزيع يةنة البحث وفق المؤهل العلمي

المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئمية

ثانوم

ّ

ٕ%ٓ .

جاععي

ّّ

ِٖ%ٓ .

فوؽ اجلاععي

ْ

َُ%َ .

اجملموع

َْ

ََُ%

يبلتظ عن اجلدكؿ السابق أف الغالبية العظمى عن إٚتايل عينة البحث كن عن ذكات
ادلستول التعديمي (اجلاععي) كشكدن نسبة ِٖ ،%ٓ .أعا عن كاف عستواىن التعديمي فوؽ
اجلاععي فاشكدن نسبة َُ ،%بينما عن كاف عستواىن التعديمي أقل عن اجلاععي (ثانوم) فاشكدن
نسبة ٕ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث ،كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:
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ّ .توزيع عينة البحث كفق سنوات اخلربة:

جدول رقم ()3
تمزيع يةنة البحث وفق لسنمات الخبعة

لسنمات الخبعة

العدد

النسبة المئمية

أقل عن (ٓ) سنوات

ُِ

َّ%َ .

عن (ٓ) إىل أقل عن (َُ) سنوات

ُٓ

ّٕ%ٓ .

(َُ) سنوات فأكثر

ُّ

ِّ%ٓ .

اجملموع

َْ

ََُ%

يبلتظ عن اجلدكؿ السابق كجود تباين طفيف ُب سنوات اخلربة ألفراد عينة البحث ،فقد
شكل عن كانت خربهتن أقل عن (ٓ) سنوات َّ %عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن كانت
خربهتن عن (ٓ) إىل أقل عن (َُ) سنوات شكدن نسبة ّٕ ،%ٓ .بينما عن كانت خربهتن
(َُ) سنوات فأكثر فاشكدن نسبة ِّ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
كالاشكل البياين التايل يبُت ذلك:

- 302 -

مجلة الجامعة اإللسمامةة للعلم الرعيةة  -العدد  - 574الجزء الثاني

ثانةاً :نتائج محاور اإللستبةان:
 .5األممر التي من المهم تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي:
جدول رقم ()4
تعتةب آراء أفعاد العةنة لألممر التي ينبغي تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي
وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة األهمةة

العبارات

ُ

االلتحاؽ بدكرة خاصة لتعدم القرآف
الكرمي.
االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة
ِ
العدوـ الاشرعية قبل التوظيف.
قياـ االختبار الوظيفي لدداعيات -
ّ
ادلرشدات -كفق ٗتصص شرعي.
تضور الدكرات العدمية باشكل
ْ
عستمر.
ٓ إعداد البحوث العدمية.

عهم

عهم
حلد عا

غَت
عهم

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٖ

ِ

َ

ٓٗ%

ٓ%

َ%
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الملسط
الحسابي

مةل
العبارة

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ََّ.

عهم

ِٗٓ.

عهم

ِٗٗ.

عهم

التعتةب

ُ

ِ
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7ـ ممضميات ديمة النساء في الحع النبمي:
-الممضميات العقدية:

جدول رقم ()5
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات العقدية التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
الممضميات العقدية
ُ

توتيد ا﵁ ُب
العبادة.

ِ

بياف تكم
التربؾ.

ّ

التحذير عن
البدع.

ْ

تكم زيارة
القبور لدنساء.

درجة التحقق

دائمان

أتيانان

أبدان

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

الملسط
الحسابي

مةل العبارة

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان
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-الممضميات الرعيةة:

جدول رقم ()6
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات الرعيةة التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط
الحسابي
الملسط
درجة التحقق
مةل
الممضميات
التعتةب
الحسا
العبارة
الرعيةة
أتيانان
دائمان
أبدان
بي
ُ

أتكاـ
الطهارة.

ِ

صفة الصبلة.

ّ

صفة احلج
كالعمرة.

ْ

آداب
ادلسجد.

ٔ

احلجاب

ٕ

آداب صبلة
ادلرأة ُب
ادلسجد.

ٓ

أتكاـ
اإلعتكاؼ.

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٗ

ُ

َ

ٕٗ%ٓ .

ِ% ٓ .

َ%

ِِ

ُٖ

َ

ٓٓ%

ْٓ%

َ%
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ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ِٖٗ.

دائمان

ِ

ِْٓ.

دائمان

ّ

ِِٗ.

دائمان

ُ
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-الممضميات األخماقةة:

جدول رقم ()7
تعتةب آراء أفعاد العةنة للممضميات األخماقةة التي يتم تناولها في إدارة اإلرشاد النسائي في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط
الحسابي
الملسط
درجة التحقق
مةل
التعتةب
الحسا
الممضميات األخماقةة
العبارة
أتيانان
دائمان
أبدان
بي
ّ

احلياء.

ُ

العفة.

ِ

التعاكف.

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٗ

ُ

َ

ٕٗ.
ٓ%

ِ%ٓ .

َ%

ِٓ

ُٓ

َ

ِٔ.
ٓ%

ّٕ.
ٓ%

َ%
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ََّ.

دائمان

ُ

ِٖٗ.

دائمان

ِ

ِّٔ.

دائمان

ِٖٕ.

دائمان

ّ
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2ـ ألسالةب ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()8
تعتةب آراء أفعاد العةنة أللسالةب ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

األلسالةب الديمية
ُ

الدعوة باحلكمة عن
خبلؿ الدليل كاحلجة.

ِ

الدعوة بادلوعظة
احلسنة.

ّ

الدعوة باحلوار.

دائمان

أتيانان

أبدان

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ِٖ

ُِ

َ

َٕ%

َّ%

َ%
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الملسط
الحسابي

مةل العبارة

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

َِٕ.

دائمان

َِٗ.

دائمان

التعتةب

ُ

ِ
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3ـ ولسائل ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()50
تعتةب آراء أفعاد العةنة لملسائل ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

الملسائل الديمية
ُ

تدقات ٖتفيظ القرآف
الكرمي.

ِ

إقاعة الدكرات العدمية.

ّ

إقاعة الدركس
الاشرعية.

ْ

ٔ

ٓ

توزيع الكتب
كالناشرات التوجيهية
ٔتختدف الدغات.
اإلجابة عدى
استفتاءات كأسئدة
الزائرات.
توزيع أقراص شلغنطة
"ٖ "CDتوم
صوتيات أك عرئيات
عدمية.

دائمان

أتيانان

أبدان

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

َْ

َ

َ

ََُ%

َ%

َ%

ّٖ

ِ

َ

ٓٗ%

ٓ%

َ%

ّّ

ٕ

َ

ِٖ.
ٓ%

ُٕ.
ٓ%

َ%

ادلتوسط العاـ لدمحور

- 302 -

الملسط
الحسابي

مةل العبارة

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ََّ.

دائمان

ِٗٓ.

دائمان

ِّٖ.

دائمان

ِٔٗ.

دائمان

التعتةب

ُ

ِ

ّ

مجلة الجامعة اإللسمامةة للعلم الرعيةة  -العدد  - 574الجزء الثاني

 .4معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()55
تعتةب آراء أفعاد العةنة لمعمقات ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

المعمقات
ُ

قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد
الزائرات.

ٓ

تعدد لغات الزائرات.

ٔ

عدـ التقيد بأنظمة احلرـ.

ْ

تعدد الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي
ذلا الزائرات.

ِ

ضعف اإلعداد العدمي دلنسوبات
إدارة اإلرشاد النسائي.

ّ

ضعف اإلعداد ادلهارم دلنسوبات
اإلرشاد النسائي.

دائمان

أتيانان

أبدان

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

ّٗ

ُ

َ%

ٕٗ.
ٓ%

ِ%ٓ .

َ

ّٔ

ْ

َ%

َٗ%

َُ%

َ

ّ

ّٕ

َ%

ٕ%ٓ .

ِٗ.
ٓ%

َ

ّ

ّٕ

َ%

ٕ%ٓ .

ِٗ.
ٓ%
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الملسط
الحسابي

مةل
العبارة

ََِ.

أتيانان

ََِ.

أتيانان

التعتةب

ُ

ُٖٗ.

أتيانان

ِ

َُٗ.

أتيانان

ّ

َُٖ.

أبدان
ْ

َُٖ.

أبدان

ُٕٔ.

أتيانان

ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن ،د .لملمة بنت لسلةمان الغنا

 .5لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:

جدول رقم ()57
تعتةب آراء أفعاد العةنة لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي وذلك تنازلةاً وفق الملسط الحسابي
درجة التحقق

لسبل العماج

ّ

العناية باإلعداد ادلهارم
دلنسوبات اإلرشاد النسائي.

ِ

العناية باإلعداد العدمي
دلنسوبات اإلرشاد النسائي.

ْ

التعرؼ عدى الفرؽ
كالطوائف اليت تنتمي إليها
الزائرات.

ُ

زيادة عدد الداعيات
ادلؤىبلت لدقياـ بالدعوة.

ٓ

توظيف داعيات عتحدثات
بدغات الزئرات.

ٔ

التعريف بأنظمة احلرـ
ادلدين.

دائمان

أتيانان

أبدان

ُِ

ِٕ

ُ

َّ%

ٕٔ.
ٓ%

ِ%ٓ .

ُِ

ِٓ

ّ

َّ%

ِٔ.
ٓ%

ٕ%ٓ .

ٔ

ّْ

َ

ُٓ%

ٖٓ%

َ%

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

َْ

َ

َ%

ََُ%

َ%

َ

ّٗ

ُ

َ%

ٕٗ.
ٓ%

ِ%ٓ .
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الملسط
الحسابي
ِِٖ.

مةل العبارة

أتيانان

التعتةب

ُ

ِِّ.

أتيانان

ِ

ُِٓ.

أتيانان

ّ

ََِ.

أتيانان

ََِ.

أتيانان

ُٖٗ.

أتيانان

َُِ.

أتيانان

ْ

ٓ
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املطلب الثالث :تكويه الدراسة امليداىية.
أوالً :األممر التي من المهم تمفعها في إيداد المعأة الدايةة في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل األعور التالية" :االلتحاؽ بدكرة خاصة لتعدم القرآف الكرمي" ك"االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف" ك "قياـ االختبار الوظيفي لدداعيات
–ادلرشدات  -كفق ٗتصص شرعي" ك "تضور الدكرات العدمية باشكل عستمر" كذلك ٔتتوسط
تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أمهية توفر ذلك ُب إعداد ادلرأة
الداعية ُب احلرـ النبوم ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (عهم) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية " :إعداد البحوث العدمية" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ٗٓ .عنّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أمهية توفر ذلك ُب إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرـ
النبوم ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (عهم) ٓٗ ،%أعا عن أجنب بػ (عهم حلد عا) فقد شكدوا
نسبة ٓ %فقط عن إٚتايل عينة البحث.
ثانةاً :ممضميات ديمة النساء في الحع النبمي:
الممضميات العقدية:
-5
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاءت ٚتيع ادلوضوعات ُب ادلرتبة األكىل ،كىذه ادلوضوعات ىي" :توتيد ا﵁ ُب العبادة"ك "بياف تكم التربؾ" ك "التحذير عن البدع" ك "تكم زيارة القبور لدنساء" ،كذلك ٔتتوسط تسايب
(ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ تدك ادلوضوعات ُب احلرـ
النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ(دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف تناكؿ
ادلوضوع العقدية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
الممضميات الرعيةة:
-7
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل (ٓ) عوضوعات كىي" :أتكاـ الطهارة" ك "صفة الصبلة" ك"صفة احلج كالعمرة" ك "آداب ادلسجد" ك "احلجاب" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت
 باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ تدك ادلوضوعات ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان)،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
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جاء ُب ادلرتبة الثانية عوضوع "آداب صبلة ادلرأة ُب ادلسجد" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ.ٖٗ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم
حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن
نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة عوضوع "أتكاـ اإلعتكاؼ" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ.ْٓ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم
حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٓٓ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن
نسبة ْٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ِ ِٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف
تناكؿ ادلوضوع الاشرعية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
الممضميات األخماقةة:
-2
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاء ُب ادلرتبة األكىل عوضوع "احلياء" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد
كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثانية عوضوع "العفة" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد
كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .عن
إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة عوضوع "التعاكف" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ّٔ .عن ّ)،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تناكؿ ىذا ادلوضوع ُب احلرـ النبوم حيدث
(دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ِٔ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة
ّٕ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
كقد بدغ ادلتوسط العاـ لدمحور (ِ ٖٕ .عن ّ) ،شلا يعٍت أف أفراد عينة البحث يركف أف
تناكؿ ادلوضوع الاشرعية ُب احلرـ النبوم يكوف دائمان.
كعن خبلؿ عاكرد ُب اجلداكؿ (ٔ) ك (ٕ) ك (ٖ) صلد أف ادلوضوعات العقدية تصدرت قائمة
عوضوعات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،كجاءت ُب ادلرتبة
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الثانية ادلوضوعات الاشرعية ٔتتوسط تسايب (ِ ِٗ .عن ّ) ،كأخَتان كانت ادلوضوعات األخبلقية
ٔتتوسط تسايب (ِ ٖٕ .عن ّ).
ثالثاً :ألسالةب ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاء ُب ادلرتبة األكىل أسدويب "الدعوة باحلكمة عن خبلؿ الدليل كاحلجة" ك "الدعوةبادلوعظة احلسنة" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة
يركف استخداـ ىذين األسدوبُت ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة
عن أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث ،كىذا شلا يؤكد ضركرة اإلدلاـ ٔتنهجية ىذين
األسدوبُت كطرؽ استخداعهما.
جاء ُب ادلرتبة الثانية كاالخَتة أسدوب "الدعوة باحلوار" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (َِٕ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف استخداـ ىذا األسدوب ُب دعوة النساء ُب
احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) َٕ %عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة َّ %عن إٚتايل عينة البحث.
رابعاً :ولسائل ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاءت ُب ادلرتبة األكىل الوسائل الدعوية التالية" :تدقات ٖتفيظ القرآف الكرمي" ك "إقاعةالدكرات العدمية" ك "إقاعة الدركس الاشرعية" ك "توزيع الكتب كالناشرات التوجيهية ٔتختدف
الدغات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ّ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف
استخداـ ىذين األسدوبُت ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن
أجنب بػ (دائمان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية كسيدة" :اإلجابة عدى استفتاءات كأسئدة الزائرات" ،كذلك ٔتتوسطتسايب (ِ ٗٓ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف استخداـ ىذه الوسيدة ُب
دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (دائمان) ٓٗ %عن إٚتايل
عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٓ %فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثالثة كاألخَتة كسيدة" :توزيع األقراص ادلمغنطة اليت ٖتوم صوتيات اكعرئيات عدمية" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ّٖ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة
يركف استخداـ ىذه الوسيدة ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (دائمان) ،فقد كانت نسبة عن
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أجنب بػ (دائمان) ِٖ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ُٕ.
ٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
خامساً :معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
 جاء ُب ادلرتبة األكىل العائقُت" :قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد الزائرات" ك "تعدد لغاتالزائرات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف
تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ
(أتيانان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية العائق" :عدـ التقيد بأنظمة احلرـ" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ُٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ٕٗ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثالثة العائق" :تعدد الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي ذلا الزائرات" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ُ َٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا
العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان)
َٗ %عن إٚتايل عينة البحث ،أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة َُ %فقط عن إٚتايل عينة
البحث.
جاء ُب ادلرتبة الرابعة العائقُت" :ضع ف اإلعداد العدمي دلنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي" ك"ضعف اإلعداد ادلهارم دلنسوبات إدارة اإلرشاد النسائي" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ُ َٖ .عن
ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ
النبوم ال حيدث (أبدان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ٕ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث،
أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِٗ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
لسادلساً :لسبل يماج معمقات ديمة النساء في الحع النبمي:
يبلتظ ُب ىذا ا﵀ور عا يأٌب:
جاء ُب ادلرتبة األكىل عبارة" :العناية باإلعداد ادلهارم دلنسوبات اإلرشاد النسائي" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ِ ِٖ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه
الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب
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بػ (دائمان) َّ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٕٔ ،%ٓ .بينما عن أجُت بػ (أبدان)
فاشكدن نسبة ِ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الثانية عبارة" :العناية باإلعداد العدمي دلنسوبات اإلرشاد النسائي" ،كذلكٔتتوسط تسايب (ِ ِّ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه
الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب
بػ (دائمان) َّ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ِٔ ،%ٓ .بينما عن أجُت بػ (أبدان)
فاشكدن نسبة ٕ %ٓ .فقط عن إٚتايل عينة البحث.
جاء ُب ادلرتبة الثالثة عبارة" :التعرؼ عدى الفرؽ كالطوائف اليت تنتمي إليها الزائرات"،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ ُٓ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت
ىذه الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن
أجنب بػ (دائمان) ُٓ ،%أعا عن أجنب بػ (أتيانان) فاشكدن نسبة ٖٓ %عن إٚتايل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة الرابعة عبارٌب" :زيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت لدقياـ بالدعوة" ك "توظيفداعيات عتحدثات بدغة الزائرات" ،كذلك ٔتتوسط تسايب (ِ عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف
أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه الطريقة ُب عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث
(أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان) ََُ %كىي كاعل عينة البحث.
 جاء ُب ادلرتبة اخلاعسة كاألخَتة عبارة" :التعريف بأنظمة احلرـ النبوم" ،كذلك ٔتتوسطتسايب (ُ ٖٗ .عن ّ) ،شلا يعٍت  -باشكل عاـ  -أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذه الطريقة ُب
عبلج ععوقات دعوة النساء ُب احلرـ النبوم حيدث (أتيانان) ،فقد كانت نسبة عن أجنب بػ (أتيانان)
ٕٗ ،%ٓ .أعا عن أجنب بػ (أبدان) فاشكدن نسبة ِ %ٓ .عن إٚتايل عينة البحث.
***

- 254 -

ديمة النساء في الحعمةن الرعيفةن ،د .لملمة بنت لسلةمان الغنا

اخلامتة:
احلمد ﵁ الذم أعر بالدعوة إليو كىيأ أسباهبا ،كالصبلة كالسبلـ عدى إعاـ الدعاة كادلرسدُت،
الذم أدل األعانة كبدغ الرسالة ،تىت بدغت دعوتو األفاؽ ،كأضحى ادلسدموف يزكركف عنطدق الدعوة
كل عاـ بأعداد تقدر بادلبليُت ،شلا يؤكد أف العناية ٔتهد الدعوة عن األمهية ٔتكاف؛ كوهنا تستقبل
عن ادلسدمُت شلن الديكن االلتقاء هبم -غالبان-عرة أخرل ،كعن نعم ا﵁ عدينا أننا نرل ىذه العناية
عابُت البحث بعض جوانبو ،كالذم حيسن ُب
تتجدى عند الدعوة إىل ا﵁ ُب احلرعُت الاشريفُت ،كىذا ٌ
ختاعو أف أشَت إىل أبرز النتائج اليت خرجت هبا ،كذلك كمايدي:
 الجانب النظعي:
تأٌب احلاجة ادلتجددة لدعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت كونو عيدانان ينبغي اغتناعو لتوعيةادلسدمات بدينهن كناشر العدم الاشرعي بينهن ،كونو عيدانان عتجددان بأصناؼ ادلدعوات عن سلتدف
بقاع العامل.
عن اإلعداد العدمي لدداعية يأٌب فقو كاقع الدعوة ُب احلرعُت الاشريفُت؛ كىو العدم الذمٖتتاجو الداعية لد وقوؼ عدى تاجة ادلدعوات كعاشكبلهتن اليت قد تعيق دعوهتن ك٘تنعهن عن
االستجابة لدحق ،كالشك أف ىذا عرتبط ٔتعرفة كاقع رلتمع ادلدعوات الديٍت كاالجتماعي.
العناية بالعقيدة ىو أكؿ كاجب عدى الدعاة إىل ا﵁ ٕتاه قاصدم احلرعُت الاشريفُت ،سعيانلناشر العقيدة الصحيحة ُب العامل أٚتع  ،كعن ذلك بياف تكم التربؾ كزيارة القبور كالتحذير عن
البدع.
 كوف احلرعُت الاشريفُت عيدانان شرعيان تقاـ فيو شعائر ا﵁ فإف أسدوب احلكمة ُب دعوةالناس لعبادة ا﵁ كفق عاشرع ىو األجدر بالتطبيق لقياعو عدى الدليل كاحلجة اليت ال لبس فيها
خاصة عع ادلعتدين بعقوذلم.
 ديكن ُب احلرعُت الاشريفُت بناء عاشركع عدمي عتكاعل عن خبلؿ الدكرات العدمية ،يكوفٔتثابة جاععات عدمية عفتوتة لطالبات العدم.
 تاشتد احلاجة لزيادة عدد الداعيات ادلؤىبلت كادلتفرغات لدعمل الدعوم عقابل األعدادادلتزائدة عن زائرات احلرعُت الاشريفُت.
 في الجانب المةداني:
جاءت ُب ادلرتبة األكىل ُب إعداد ادلرأة الداعية ُب احلرعُت الاشريفُت" :االلتحاؽ بدكرةخاصة لتعدم القرآف الكرمي" ك "االلتحاؽ بدكرة خاصة لدراسة العدوـ الاشرعية قبل التوظيف" ك "قياـ
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االختبار الوظيفي لدداعيات –ادلرشدات  -كفق ٗتصص شرعي" ك "تضور الدكرات العدمية باشكل
عستمر" ،شلا يؤكد أمهيتها ُب إعداد الداعية.
ُب ععوقات الدعوة جاء ُب ادلرتبة األكىل العائقُت" :قدة عدد الداعيات أعاـ أعداد الزائرات"ك"تعدد لغات الزائرات" شلا يعٍت أف أفراد العينة يركف أف تأثَت ىذا العائق ُب دعوة النساء ُب احلرـ ُب
ادلقاـ األكؿ.
كلعل عن أبرز توصيات ىذا البحث:
أف يتم العناية ٔتوضوع دعوة النساء ُب احلرعُت الاشريفُت بدراسات عدمية عتخصصة تبسطاحلديث ُب عسائدو؛ لتجدد ادلوضوع كأمهيتو ،كلتعدد جوانبو كزلاكره ُب كل زعاف.
أف تتم العناية بالرباعج الدعوية ادلقدعة لدمرأة ُب ادلسجد ،عع اإلفادة عن براعج احلرعُتالاشريفُت كٕتربتها ُب ىذا اجملاؿ.
كصدى ا﵁ كسدم عدى نبينا زلمد كعدى آلو كصحبو أٚتعُت.
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املصادر واملراجع

أوالً :الكتب العلمةة:
ابن تيمية ،أٛتد بن عبد احلديم بن عبد السبلـُُْٗ ( ،ىػ ُٗٗٗ -ـ) ،اقتضاء الصراط ادلستقيم
دلخالفة أصحاب اجلحيم( ،ا﵀قق :ناصر عبد الكرمي العقل)( ،طٕ) ،بَتكت ،لبناف :دار
عامل الكتب.
ابن تيمية ،أٛتد بن عبداحلديمَُّْ( ،ىػ) ،تجاب ادلرأة كلباسها ُب الصبلة( ،تققو كقدـ لو
كخرج أتاديثو كعدق عديو :زلمد ناصر الدين األلباين)( ،طٓ) ،بَتكت :ادلكتب اإلسبلعي.
ابن تجر ،أٛتد بن عديُّٕٗ( ،ىػ) ،فتح البارم شرح صحيح البخارم( ،رقم كتبو كأبوابو
كأتاديثو :زلمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عدى طبعو :زلب الدين
اخلطيب ،عديو تعديقات العبلعة :عبد العزيز بن عبد ا﵁ بن باز) ،بَتكت :دار ادلعرفة ،د،ط.
ابن زكريا ،أٛتد بن فارسُّٗٗ ( ،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ،ععجم عقاييس الدغةٖ( ،تقيق :عبد السبلـ بن
زلمد ىاركف) ،دار الفكر.
ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىرُْٖٗ( ،ىػ) ،التحرير كالتنوير "ٖترير ادلعٌت
السديد كتنوير العقل اجلديد عن تفسَت الكتاب اجمليد" ،تونس :الدار التونسية لدناشر.
ابن ق يم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر بن أيوب ،إغاثة الدهفاف عن عصايد الاشيطاف( ،ا﵀قق :زلمد
تاعد الفقي)  ،الرياض :عكتبة ادلعارؼ.
ابن عفدح ،زلمد بن عفدح بن زلمد بن عفرج ،اآلداب الاشرعية كادلنح ادلرعية ،عامل الكتب،
د:ط،ـ.
أبو داكد ،سديماف بن األشعث بن إسحاؽ ،سنن أبو داكدٖ( ،تقيق :زلمد زليي الدين عبد
احلميد) ،بَتكت :دار الفكر ،د:ط.
البخارم ،زلمد بن إمساعيل أبو عبدا﵁ُٖٕٗ( ،ـ) ،اجلاعع الصحيح ادلختصرٖ( ،تقيق :د.
عصطفى ديب البغا أستاذ احلديث كعدوعو ُب كدية الاشريعة ّتاععة دعاشق)( ،طّ) ،بَتكت:
دار ابن كثَت.
الربهبارم ،احلسن بن عدي بن خدفُُْْ( ،ىػ) ،شرح السنةٖ( ،تقيق :خالد بن قاسم الردادم،
(طُ) ،ادلدينة ادلنورة :عكتبة الغرباء األثرية ،ادلدينة ادلنورة.
بكار ،عبدالكرمي ،عقدعات لدنهوض بالعمل الدعوم( ،طْ ،دعاشق :دار القدمُِّْ ،ىػ).
بن عثيمُت ،زلمد بن صاحل ،تعاكف الدعاة كأثره ُب اجملتمع( ،عناشور عدى ادلكتبة الاشاعدة).
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الًتعذم ،زلمد بن عيسى ،سنن الًتعذمٖ( ،تقيق :أٛتد زلمد شاكر كآخركف) ،بَتكت :دار إتياء
الًتاث العريب ،د :ط.
اجلاععة اإلسبلعيةُّٕٗ( ،ىػ ،)ُٕٕٗ /ادلؤ٘تر العادلي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة( ،ط :السنة
التاسعة) ،ادلدينة ادلنورة.
اجلديع ،ناصر عبدالرٛتنُُِْ( ،ىػ) ،التربؾ أنواعو كأتكاعو( ،طٓ) ،الرياض :عكتبة الرشد.
الرازم ،زلمد بن عمر بن تسنُُْٕ(،ىػ) ،التفسَت الكبَت( ،طِ) ،بَتكت :عكتب دار إتياء
الًتاث العريب.
الزبيدم ،زلمد بن عرتضى ،تاج العركس عن جواىر القاعوسٖ( ،تقيق :رلموعة عن ا﵀ققُت) ،دار
اذلداية ،د :ـ ،ط ،ت.
الزسلاشرم ،جار ا﵁ زلمود بن عمرُُْٖ( ،ىػ) ،الكاشاؼ عن تقائق غواعض التنزيل كعيوف
األقاكيل ُب كجوه التأكيلٖ ( ،تقيق الاشيخ :عادؿ أٛتد عبد ادلوجود ،الاشيخ :عدي زلمد
ععوض ،د .فتحي عبدالرٛتن)( ،طُ) ،الرياض :عكتبة العبيكاف.
السعدم ،عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁َََِ( ،ـ) ،تيسَت الكرمي الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلناف،
(ا﵀قق :عبد الرٛتن بن ععبل الدوحيق)( ،طُ) ،بَتكت :عؤسسة الرسالة.
وسى  ُِِْ( ،ىػ  ََِِ -ـ) ،التوريث الدعوم( ،طُ)،
َّ
الاشريٍف ،يزلى َّمد بن ىت ىسن بٍن ىعقيل يع ى
جدة ،ادلمدكة العربية السعودية :دار األندلس اخلضراء لدناشر كالتوزيع.
الاشنقيطي ،زلمد األعُت بن زلمد ادلختار بن عبد القادر ُُْٓ(،ىػ ،)ُٗٗٓ ،أضواء البياف ُب
إيضاح القرآف بالقرآف ، ،بَتكت :دار الفكر لدطباعة كالناشر كالتوزيع.
عبد البارم ،فرج ا﵁ََِْ( ،ـ) ،عناىج البحث كآداب احلوار كادلناظرة( ،طُ) ،القاىرة :دار
األفاؽ العربية.
العساؼ ،صاحل بن ٛتدُُِْ( ،ىػ) ،ادلدخل إىل البحث ُب العدوـ السدوكية( ،طِ) ،الرياض:
عكتبة العبيكاف.
العمادم ،أيب السعود زلمد بن زلمد ،تفسَت إرشاد العقل السديم إىل عزايا الكتاب الكرمي،
القاىرة :دار ادلصحف ،د :ط ،ت.
العنزم ،عزيز بن فرتاف  ،البصَتة ُب الدعوة إىل ا﵁ ،تقدمي :صاحل بن عبد العزيز آؿ الاشيخ( ،طُ،
أبوظيب :دار اإلعاـ عالكُِْٔ ،ىػ).
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العيٍت ،زلمود بن أٛتد بن عوسى بن أٛتد بن تسُت ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم،
بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د:ط،ت.
الفَتكزأبادم ،زلمد بن يعقوبُِْٔ( ،ىػ) ،القاعوس ا﵀يطٖ( ،تقيق :عكتب ٖتقيق الًتاث ُب
العرقسوسي)( ،طٖ) ،بَتكت :عؤسسة الرسالة لدطباعة
عؤسسة الرسالة بإشراؼ :زلمد نعيم
ي
كالناشر كالتوزيع.
الفيوعي ،أٛتد بن زلمد ادلقرئ ،ادلصباح ادلنَت ُب غريب الاشرح الكبَت ،بَتكت :ادلكتبة العدمية ،د:
ط ،ت.
القاضي ،يوسف بن عصطفىَُْْ( ،ق) ،عناىج البحث ككتابتها ،الرياض :دار ادلريخ ،د:ط.
القحطاين ،سعيد بن عدي بن كىف ُِّْ( ،ىػ) ،احلكمة ُب الدعوة إىل ا﵁ تعاىل( ،طِ) ،كزارة
الاشؤكف اإلسبلعية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد  ،ادلمدكة العربية السعودية.
القاشَتم النيسابورم ،عسدم بن احلجاج أبو احلسُت ،صحيح عسدمٖ( ،تقيق :زلمد فؤاد عبد
الباقي) ،بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب ،د :ط ،ت.
ا﵀مود ،عبد الرٛتن بن صاحل ،شرح دلعة اإلعتقاد ،دركس صوتية قاـ بتفريغها عوقع الاشبكة
اإلسبلعية ،ادلكتبة الاشاعدة.
عصطفى  ،إبراىيم ،كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،دار الدعوة ،د :ـ ،ط ،ت.
نوفل ،أبو اجملد السيدُّٕٗ( ،ىػ) ،الدعوة إىل ا﵁ ،خصائصها ،كعقوعاهتا ،كعناىجها( ،طُ)،
القاىرة:عكتبة احلضارة العربية.
النوكم ،زليي الدين حيِت بن شرؼُِّٗ( ،ىػ) ،ادلنهاج شرح صحيح عسدم بن احلجاج( ،طِ) ،
بَتكت :دار إتياء الًتاث العريب.
ثانةاً :المماقع اإللكتعونةة:
األخبار ،عوقع ككالة األنباء السعودية ،اسًتجعت بتاريخ ُّْٕٖ/ُِ/ق عن/
البدد،

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1661287

عوقع

صحيفة

عكة

ادلكرعة،

اسًتجعت

http://makkahnewspaper.com/article/606128

بتاريخ

ُِّْٖٔ/ٗ/ق

عن/

الرؤية كالرسالة ،عوقع الرئاسة العاعة لاشؤكف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم ،اسًتجعت بتاريخ
ُّّْٗ/ِ/ق عن http: //www. gph. gov. sa /
العبلقة ادلثدى بُت العدماء كالدعاة ،ككسائل االتصاؿ احلديثة" ،عوقع صيد الفوائد ،اسًتجعت بتاريخ
ُِّْٔٗ/ٕ/ىػ" عن عوقعhttp://saaid.net/book/open.php?cat=5&book=7267 :
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الفتاكل  ،عوقع الاشيخ عبدالعزيز بن باز رٛتو ا﵁ ،اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ق عن/
//www. binbaz. org. sa/fatawa/1798

http:

ادلوسوعة العقدية ،عوقع الدرر السنية ،اسًتجعت بتاريخ َُّّْٗ/ٓ/ىػ عن/
https://dorar.net/aqadia

***
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مبادئ السياسة الشسعية وأثسٍا يف اليظاو األساسي للحله
يف املنللة العسبية السعودية
The principles of the Shari'a policy and its impact on
the basic system of the governance
In the Kingdom of Saudi Arabia

إِ ْعداد:
د .محود بً حمند غالب الػشيني
األستاذ ادلساعد يف قسم األنظمة بكلية العلوـ اإلدارية جباععة صلااف
(حبث عدعوـ عن جاععة صلااف)

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،د.حمود محمد الغشيمي

املستخلص
عوضوع البحث ادلبادئ اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية كأثا ىا على النظاـ األساسي
للحكم يف ادلملكة العابية السعودية ،كيهدؼ إذل إعانة كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف كعكاف على
سياسة رعيتهم سياسة شاعية؛ سبكنهم عن النهوض دبجتمعاهتم ،كتنمية رلاالت احلياة فيها على
ىدم عن الشايعة دكمنا حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية ،كاعتمد الباحث على ادلنهج
االستنباطي كالتحليلي ،كخلص إذل أف ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية أربعة ىي:
ادلبدأ األكؿ :عبدأ الشاعية :كيعترب األساس األكؿ الذم تقوـ عليو السياسة الشاعية؛ ألنو
حيدد ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الشاعية عنهجها كغايتها ككسائل تنفيذىا.
ادلبدأ الثاين :عبدأ جلب ادلصاحل للناس ،كدرء ادلفاسد عنهم كديثل القاعدة كاألساس اليت
تسَت عليو الدكلة اإلسالعية يف رعايتها للناس.
ادلبدأ الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات للناس الذين ىم زلل تنفيذ كتطبيق السياسة على
أساس عن العدؿ كادلساكاة.
ادلبدأ الاابع :عبدأ ادلساءلة :بتقايا عسؤكلية احلاكم كاحملكوعُت عن كل تصافاهتم؛ ليمتثلوا
أحكاـ السياسة الشاعية ،فتنتظم حياة الناس بأداء الواجبات كاجتناب احملاعات ،كيأخذ كل ذم
حق حقو كديارس حايتو اليت كفلها لو الشاع كالنظاـ ،كحيصل النمو كالتطور كاالزدىار.
كقد تأثا النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة العابية السعودية هبذه ادلبادئ األربعة تأثَتا كبَتا
حيث نص صااحة على األخذ هبا يف كثَت عن نصوصو ،كيف ىذا داللة على أف السياسة اليت
تنتهجها ادلملكة العابية السعودية ىي سياسة شاعية.
يوصي الباحث احلكوعات يف الدكؿ اإلسالعية باعتماد ىذه ادلبادئ األربعة يف سياستها
لاعيتها كاألخذ هبا رلتمعة؛ لتكوف سياستهم للاعية سياسة شاعية ،ذبلب الصالح كالنفع للناس يف
دينهم كدنياىم كآخاهتم.
.الكلمات الدالة :عبادئ السياسة – السياسة الشاعية – النظاـ األساسي للحكم

- 623 -

 الجزء الثاني-581 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد
Abstract
This research focuses on the principles underlying the Shari'a policy and
its impact on the basic system of government in Saudi Arabia. It ،also ،aims to
enable the Muslims state governors to develop their societies and facilitate
practicing their life's trends away from laws set by human.
The researcher used the deductive and analytic approaches ،and found
that the Sharia Law is mainly based on the following four principles:
Principle 1: The principle of legitimacy is the basic of the Sharia's Law;
it represents the source ،from which legitimate policy derives its approach ،
purpose and means of implementation.
Principle 2: The principle of bringing benefits to the people and warding
off the evils away from them ،which represents the essential foundation for
the Islamic state in taking care of people.
Principle 3: The principle of preserving the proper application of human
rights measure to citizens ،considering justice and equality.
Principle 4: The principle of accountability: to determine the
responsibility of each and all towards their behaviors; adhering to the
provisions of the legitimate law ،thus the people will perform required duties
and will avoid taboo ،practicing their freedom that guaranteed by law and
order ،and all this shall lead to growth ،development and prosperity of the
country.
The Basic Law applied in Saudi Arabia is-significantly -influenced by
these four principles ،confirming that the policy adopted by Saudi Arabia state
is a legitimate policy.
The researcher recommends and encourages the governments in Islamic
countries to adopt these four principles in their policy in order to provide
goodness and benefit to the people in respect to their religion and their world
and the last.
Key words: Principles of policy – Shari'a law - Basic ruling system.
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املدقدمة
احلمد هلل رب العادلُت ،كالصالة كالسالـ على أشاؼ األنبياء كادلاسلُت ،زلمد بن عبد اهلل
األعُت ،كعلى آلو كصحبو أصبعُت ،كبعد ،فإف كجود السياسات أعا حتمي يف كل دكلة ،كال تنتظم
حياة الناس إال هبا ،كتضطلع السلطة العليا يف كل دكلة باسم السياسة اليت تنتهجها لتدبَت شؤكف
رلتمعها يف سلتلف اجملاالت ،جللب العديد عن ادلصاحل ،عن حفظ األعن كاالستقاار ،كزيادة الاخاء
كالتنمية ،كحفظ احلقوؽ ،كعنع التعديات ،كغَتىا ، . . .فتصدر القوانُت عتوافقة عع السياسة
ادلاسوعة ،كتي ىلزـ هبا السلطات اإلدارية كالتنفيذية ،لتتحقق تلك الغايات ،كينعم هبا كل أفااد اجملتمع.

أٍنية البحح
زبتلف األسس كادلبادئ اليت تقوـ عليها السياسة عن رلتمع آلخا كذلك حبسب عا يدين بو
أفااد ىذا اجملتمع ،أك ذاؾ ،عن ععتقدات ،كعا يستقا بينهم عن قيم ياكهنا ضاكرية الستقاعة حياهتم،
كربقيق عصاحلهم ،كيكوف التقارب أك االختالؼ يف السياسات بُت الدكؿ حبسب التوافق أك
االختالؼ يف تلك األسس كالقيم ،كال يوجد عبادئ ثابتة على الدكاـ يف السياسات الوضعية ،إذ
زبضع للتغيَت كالتبديل بُت احلُت كاآلخا ،كيكوف نتيجة ذلك سياسات عضطابة ،كياجع السبب يف
ذلك إذل أف ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الوضعية عبادئها كقواعدىا ىو العقل البشام،
كبادلقابل فإف األصل يف السياسة الشاعية أف تستقي أسسها كقيمها عن عصدر رباين ،كذلك حىت
تكوف ثابتة يف عبادئها كقواعدىا كالقيم اليت ربميها ،كعن ىنا فإف لتحديد ادلبادئ األساسية اليت
تقوـ عليها السياسة الشاعية أمهية كبَتة يف إنارة الطايق للحكاـ يف السَت كفق سياسة شاعية عستقاة
يف أصوذلا ،كعبادئها ،كقيمها ،تشتمل على أحكاـ ثابتة يف عواضع زلددة ،كأخال عانة التطبيق
لتتناكؿ كل عا جيد عن كقائع ،شلا جيعلها السياسة الوحيدة الصاحلة للتطبيق يف كل زعاف كعكاف،
كالقادرة على رعاية عصاحل الناس على أسس عادلة يف سلتلف شؤكهنم.
أعا السياسة الشاعية فاألصل أهنا عاتبطة بشايعة اهلل الصاحلة للتطبيق يف كل زعاف كعكاف،
كال بد كأف تكوف عتصفة بالثبات كالشموؿ كاالستماار كالدكاـ؛ لثبات أصوؿ الشايعة كعبادئها،
لكن األعا ادلشاىد يف الواقع أف السياسات القائمة يف كثَت عن البلداف اإلسالعية ليست ثابتة بل
يعًتيها التغيَت كاالضطااب يف كثَت عن األحواؿ ،كلعل أباز أسباب ذلك ىو عدـ كجود ربديد
كاضح كدقيق دلبادئ السياسة الشاعية األساسية الثابتة اليت جيب أف تقوـ عليها السياسات يف
البلداف اإلسالعية ليتمكن كالة األعا عن السَت عليها ،شلا اضطا بعضهم  -لسبب أك آلخا –
دلساياة السياسات الوضعية ،كعن ىنا فإف ربديد ادلبادئ األساسية الثابتة اليت تقوـ عليها السياسة
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الشاعية ستكوف عونا لوالة األعا يف البالد اإلسالعية يف التزاـ هنج سياسة شاعية ثابتة يف أصوذلا
كعبادئها كقيمها.
أسباب اختياز املوضوع
ُ) بالاغم عن قياـ بعض الفقهاء بإفااد أعماؿ الوالة كاحلكاـ كعا يتعلق هبم يف كتب عطولة
كدبسميات تدؿ على اختصاصها بالسلطة ،لكن دل أقف حبسب اطالعي على كتاب حدد
ادلبادئ األساسية اليت جيب أف تقوـ عليها السياسة الشاعية ،كىذا عا دفع الباحث إذل االجتهاد
يف صب ع كربديد ادلبادئ األساسية اليت تقوـ السياسة الشاعية عليها كمنظوعة عتكاعلة عع
بعضها عًتابطة فيما بينها جيب األخذ هبا رلتمعة؛ ليسهل على كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف
كعكاف سياسة الاعية على كفقها ،كالنهوض دبجتمعاهتم كتنمية رلاالت احلياة فيها على ىدم
عن الشايعة دكمنا حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية اليت ال تتفق كعقاصد التشايع اإلسالعي.
ِ) استقا العاؼ يف العصا احلاضا على أف يكوف لكل دكلة كثيقة عدكنة امسها الدستور ،ربدد ىذه
الوثيقة اخلطوط العايضة للسياسة اليت تنتهجها ىذه الدكلة أك تلك ابتداءن بكيفية تورل السلطة
يف الدكلة ،كأنواع السلطات فيها ،كعالقتها ببعضها ،كحقوؽ كحايات األفااد الواجب ضبايتها،
كعن خالؿ ىذه الوثيقة ديكن ععافة عبادئ السياسة يف كل دكلة.
كيف ادلملكة العابية السعودية أصدر ادللك فهد رضبو اهلل النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة
كالذم يتضمن أسس السياسة اليت تنتهجها السلطات يف ادلملكة يف إدارة شؤكف الاعية ،فاأل
الباحث النظا يف عدل كجود ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية اليت توصل إليها يف ىذا النظاـ
كعدل تأثَتىا فيو.
مشللة البحح
تتسم السياسات الوضعية باالضطااب كالتغَت يف كثَت عن األحياف يف الشأف الواحد بسب
عدـ كجود عبادئ ثابتة ربكمها ،كعاد ذلك إعا لتغَت عفهوـ ادلصلحة يف نظا القائمُت عليها ،أك
لتغَت القائمُت أنفسهم على تلك السياسات ،أك بسبب عتغَتات كظاكؼ دكلية تقتضي ىذا التغيَت،
كىذا أعا طبعي؛ ألف ادلبادئ اليت تقوـ عليها تلك السياسات عن كضع البشا كتتأثا لسبب أك
آلخا.
أٍداف البحح
ُ) ربديد ادلبادئ األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية.
ِ) بياف عدل كجود ىذه ادلبادئ يف النظاـ األساسي للحكم كتأثَتىا عليو.
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الدزاسات السابدقة
عضموف عبادئ السياسة الشاعية عتناثا بُت كتب الفقهاء يف عواضع سلتلفة ،لكٍت دل أقف
حبسب اطالعي على كتاب أك حبث استخلص ادلبادئ األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية.
ميَج البحح
مت االعتماد على ادلنهج االستقاائي التحليلي حيث قمت باستقااء أحكاـ الشايعة الكليو
كعقاصدىا العاعة ،كتتبع أقواؿ العلماء بشأف كاجبات كاختصاصات كرل أعا ادلسلمُت؛ الستنباط
ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية اليت جيب أف يسَت عليها كالة أعا ادلسلمُت ،مث استقااء نصوص
النظاـ األساسي للحكم للتعاؼ على عدل تأثاه هبذه ادلبادئ.
خطة البحح:
انتظمت خطة البحث عن عبحث سبهيدم كأربعة عباحث أخال ،على النحو اآليت:
ادلبحث سبهيدم :كفيو عطلباف:
ادلطلب األكؿ :تعايف السياسة الشاعية كعفهوعها ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف السياسة
الفاع الثاين :عفهوـ السياسة الشاعية عند الفقهاء
ادلطلب الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلبدأ.
الفاع الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية.
ادلبحث األكؿ :عبدأ الشاعية ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ الشاعية كأدلتو ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :الشاعية يف اللغة.
الفاع الثاين :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ الشاعية.
الفاع الثالث :أدلة عبدأ الشاعية.
ادلطلب الثاين :أمهية عبدأ الشاعية ككيفية إعمالو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :أمهية عبدأ الشاعية.
الفاع الثاين :كيفية إعماؿ عبدأ الشاعية.
ادلطلب الثالث :كجوب نصب احلاكم يف الشايعة كحدكد سلطتو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :كجوب اختيار حاكم.
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الفاع الثاين :حدكد سلطة احلاكم يف الشايعة.
ادلطلب الاابع :عدل أخذ النظاـ األساسي للحكم هبذا ادلبدأ.
ادلبحث الثاين :عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلصلحة.
الفاع الثاين :ععٌت جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد.
ادلطلب الثاين :عكانة عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف الشايعة كأمهيتو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :عكانة جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف الشايعة.
الفاع الثاين :أمهية عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد.
ادلطلب الثالث :كيفية إعماؿ عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،كفيو أربعة فاكع:
الفاع األكؿ :اعتماد ادلعايَت الشاعية للمصلحة ادلقصودة باجللب ،كادلفسدة ادلقصودة بادلنع.
الفاع الثاين :األخذ بأرجح ادلصاحل.
الفاع الثالث :اعتماد عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف األنظمة األساسية للحكم
الفاع الاابع :عساياة األعااؼ كادلصاحل ادلتغَتة.
ادلطلب الاابع :عدل تأثَت عبدأ جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف النظاـ األساسي للحكم.
ادلبحث الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات كتنظيم شلارستها على أساس العدؿ كادلساكاة ،كفيو
أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :عفهوـ احلقوؽ كاحلايات يف اإلسالـ ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :تعايف احلق.
الفاع الثاين :تعايف احلاية.
الفاع الثالث :ارتباط احلقوؽ كاحلايات يف اإلسالـ بتكاليف الشايعة.
ادلطلب الثاين :ععٌت رعاية احلقوؽ كاحلايات ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :ععٌت الاعاية.
الفاع الثاين :دلاذا تعد رعاية احلقوؽ كاحلايات عن ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية؟.
الفاع الثالث :الاعاية جيب أف تكوف على أساس العدؿ كادلساكاة.
ادلطلب الثالث :كيفية إعماؿ عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات ،كفيو ثالثة فاكع:
الفاع األكؿ :كيفية تقايا احلقوؽ كاحلايات.
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الفاع الثاين :تنظيم شلارسة احلقوؽ كاحلايات.
الفاع الثالث :ضباية احلقوؽ كاحلايات.
ادلطلب الاابع :رعاية احلقوؽ كاحلايات يف النظاـ األساسي للحكم.
ادلبحث الاابع :عبدأ ادلساءلة ،كفيو أربعة عطالب:
ادلطلب األكؿ :ادلعٌت اإلصبارل دلبدأ ادلساءلة ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :تعايف ادلسؤكلية.
الفاع الثاين :ادلعٌت العاـ دلبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الثاين :أدلة عبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الثالث :أمهية عبدأ ادلساءلة ككيفية إعمالو ،كفيو فاعاف:
الفاع األكؿ :أمهية عبدأ ادلساءلة.
الفاع الثاين :كيفية إعماؿ عبدأ ادلساءلة.
ادلطلب الاابع :عدل تأثا النظاـ األساسي للحكم دببدأ ادلساءلة.
ادلبحث التمهيدم ،كفيو عطلباف:
ادلطلب األكؿ :تعايف السياسة الشاعية كعفهوعها.
ادلطلب الثاين :ادلقصود دببادئ السياسة الشاعية.
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املطلب األول :تعسيف السياسة الشسعية ومفَومَا.
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف السياسة
سائس ،كتطلق على تصاؼ
يسوس سوسان فهو
اس
ي
أكالن :السياسة يف اللغة :عأخوذة عن ىس ى
ه
السائس عع عن يسوسو إذا قاـ عليو دبا يصلحو ،فيقاؿ :ساس الوارل الاعية :أم توذل شؤكهنم
بالاعاية كالتدبَت كقاـ فيهم باألعا كالنهي كالتصاؼ عليهم دبا يصلحهم (ُ).
كالسياسة حيتاجها كل فاد يف احلياة عند تعاعلو عع اآلخاين ،فيمارسها األب يف أساتو،
كادلعلم يف عدرستو ،كالتاجا يف ذبارتو ،كادلديا يف إدارتو ،ككل عن لو كالية كسلطة على غَته ،فهو
ديارس سياسة عليو كإف دل يسمها كذلك؛ ألنو قد غلب شيوع استعماؿ لفظ السياسة على عا يقوـ
بو كالة األعا  -عن احلكاـ كاألعااء كادللوؾ كالوالة كالاؤساء كالسالطُت – يف إدارة الشؤكف العاعة
للناس ،كربصيل عصاحلهم يف صبيع اجملاالت.
ثانيان :السياسة يف االصطالح العاـ :ىي القانوف ادلوضوع لاعاية اآلداب كادلصاحل كانتظاـ
األحواؿ(ِ).
كىذا القانوف إعا أف يكوف عأخوذا عن ذبارب الناس كعاداهتم فتكوف سياسة عقلية كضعية
ىدفها نفع الناس يف الدنيا ،كإعا أف يكوف عأخوذا عن شاع اهلل فتكوف سياسة شاعية ىدفها نفع
الناس يف الدنيا كاآلخاة(ّ).
لذا فإف تقييد السياسة بالشاعية يكوف عندعا تعتمد على الشاع يف عبادئها كعقاصدىا
ككسائلها فال زبالف أحكاعو كال عبادئو كعقاصده.

(ُ ) أضبد بن فارس القزكيٍت " ،ععجم عقاييس اللغة" .ربقيق عبد السالـ ىاركف (بَتكت :دار الفكإُٗٗ ،ـ)،
ّ ،ُُٗ :زلمد بن عكاـ بن عنظور " ،لساف العاب" ( .طّ ،بَتكت :دار صادر ُُْْق).َُٖ :ٔ ،
(ِ ) زين الدين بن إبااىيم ادلعاكؼ بابن صليم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق " ( .طِ ،القاىاة .دار الكتاب
اإلسالعي).ٕٔ :ٓ ،
(ّ ) عبد الاضبن بن زلمد بن خلدكف " ،ديواف ادلبتدأ كاخلرب يف تاريخ العاب كالرببا كعن عاصاىم عن ذكم الشأف
األكرب" .ربقيق خليل شحادة( ،طِ ،بَتكت :دار الفكا ُٖٖٗ ،ـ).ِّٖ ،
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الفسع الجاىي :مفَوو السياسة الشسعية عيد الفدقَاء
دل يتفق الفقهاء على عفهوـ كاحد للسياسة ال يف نطاقها كال عاىيتها:
أعا يف عاىيتها فقد اختلفوا إذل اذباىُت:
االذباه األكؿ :ضيق عن عاىيتها كقصاىا على عا يصدر عن الوالة كاحلكاـ عن احلزـ كالتغليظ
يف العقوبات كالتعازيا على العصاة كادلفسدين دلنع أذاىم ككف شاكرىم عن الناس ،فعافها بعضهم
بأهنا :احلزـ ،كبعضهم عافها بأهنا :تغليظ جناية ذلا حكم شاعي حسما دلادة الفساد(ُ).
االذباه الثاين :كسع عن عاىيتها فأطلقها على صبيع عا يصدر عن الوالة كاحلكاـ عن تصافات
بشأف الاعية يف صبيع شؤكهنم قاصدا هبا نفعهم كصالحهم يف دينهم كدنياىم كآخاهتم ،كتعايف
أحدىم ذلا بأهنا :فعل شيء عن احلاكم دلصلحة يااىا ،كإف دل ياد بذلك الفعل دليل جزئي (ِ).
كما اختلف الفقهاء أيضا يف نطاؽ السياسة الشاعية إذل قسمُت ،القسم األكؿ :قصا نطاؽ
السياسة على تصافات كالة األعا يف الوقائع كاحلوادث اليت دل ياد بشأهنا نص ،كعا يتخذه بشأهنا
عن أفعاؿ كأحكاـ كنظم؛ قاصدا هبا تدبَت أعور الاعية دبا يصلحهم شاط أال خيالف أحكاـ
الشايعة(ّ).
القسم الثاين :كسع عن نطاؽ السياسة فأطلقها على صبيع عا يصدر عن كالة األعا عن
تصافات ذباه الاعية قاصدا هبا عصلحتهم ،سواء كرد عليها نص شاعي أـ دل ياد بشأهنا(ْ).
كحيث ال اتفاؽ بُت الفقهاء على نطاؽ كعاىية السياسة فإنو يًتجح رل األخذ بادلفهوـ
الواسع للسياسة يف نطاقها كعاىيتها ،فتشمل كل شلَّا شأنو ربقيق عصلحة للناس كدرء عفسدة عنهم
يف صبيع شؤكهنم بأم كسيلة كانت ،كيدخل فيها صبيع عا جاءت بو الشايعة عن أحكاـ الزعة،
(ُ) زلمد بن عفلح ادلقدسي" ،الفاكع "( .طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة ََِّ ،ـ) ،ُُٗ :َُ ،عالء الدين،
علي بن خليل الطاابلسي " ،ععُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت عن األحكاـ"( .بَتكت :دار الفكا،
بدكف تاريخ ) ، ُٔٗ :ُ ،زلمد أعُت بن عما بن عابدين " ،رد احملتار على الدر ادلختار" ( .طِ ،بَتكت:
دار الفكاُِٗٗ ،ـ ).ُٓ :ْ ،
(ِ) ابن صليم" ،البحا الاائق" ،ُُ :ٓ ،زلمد بن قيم اجلوزية " ،إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت" .ربقيق زلمد عبد
السالـ إبااىيم(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُٗٗ،ـ) ،ِّٖ :ْ ،ابن عابدين "،رد احملتار".ُٓ :ْ ،
(ّ ) عبد العاؿ عطوة " ،ادلدخل إذل السياسة الشاعية" ( .الاياض :إدارة الثقافة كالنشا ،جاععة اإلعاـ زلمد بن
سعود اإلسالعيةُُْْ ،ىػ ) ،ٓٔ -ْٓ ،د .عبد الفتاح عماك " ،السياسة الشاعية يف األحواؿ
الشخصية" ( .طُ ،األردف :دار النفائس ُُْٖىػ ).ٓ ،
(ْ) ابن صليم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق" ،ُُ :ٓ ،ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر ادلختار".ُٓ :ْ ،
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حبيث يتوذل كالة األعا ضبل الناس على اعتثاذلا بالوسائل ادلناسبة ،كما يدخل فيها صبيع عا يصدر
عن كالة األعا شلا دل ياد بو بشأنو نص شايطة أف يكوف عبنيا على اجتهاد شاعي عن أىلو ،فتشمل
صبيع عا يتخذه كالة األعا عن كسائل لتنظيم حياة الناس دبا ينفعهم كاألنظمة كالقوانُت كغَتىا.
كعن ىنا ديكن تعايف السياسة الشاعية بأهنا :قياـ ذم كالية باعاية شؤكف ادلوذل عليو دبا
يتفق عع أحكاـ الشايعة كعقاصدىا يف حدكد كاليتو.
املطلب الجاىي :املدقصود مببادئ السياسة الشسعية
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املبدأ
ً
يتكوف عنها،
كعادتو اليت َّ
عيمي عن ى
بدأى ،كعبدأ الشيءٌ :أكلو ٌ
أكالن :تعايف ادلبدأ :عصدر ٌ
(ُ)
كالنَّواة عبدأ النَّخل ،أك اليت يًتَّكب عنها ،كاحلاكؼ ىعٍبدأ الكالـ ،كاجلمع :عبادئ .
ثانيان :ادلبدأ يف االصطالح :عبدأ الشيء يطلق يف االصطالح على عا تتوقٌف عليو عسائل
الشيء ،فمبادئ أم علم ىي ٍاألى ٍشيىاء الًَّيت يػيٍبٌت ىعلىٍيػ ىها ىذا الٍعًلم(ِ)كىي أشياء بديهية عسلمة
لوضوحها ألهنا حقيقة عقارة فيو.
الفن ،أك احلساب ،أك الدستور ،أك القانوف ،ىي :أصولو
كلذلك فإف عبادئ الٍعلم ،أىك ٌ
(ّ)
كقواعده األساسية اليت يقوـ عليها كال خياج عنها .
الفسع الجاىي :املدقصود مببادئ السياسة الشسعية
دبا أف السياسة علم يتعلق بوظيفة الدكلة كعقوعاهتا كشلارساهتا فإف علم السياسة الشاعية جيب
أف يقوـ على قواعد أساسية عستمدة عن أحكاـ كعقاصد الشاع ،كعاتبطة ارتباطا كثيقا بو ،كعن
(ُ) رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" .قاـ بإخااجو :إبااىيم عصطفى ،كآخاكف ( ،تاكيا ،استانبوؿ :ادلكتبة
اإلسالعية ،بدكف تاريخ) ُ.ِْ :
(ِ ) بدر الدين أيب زلمد زلمود بن أضبد العيٍت " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم" ( .بَتكت :زلمد أعُت
دعج ،بدكف تاريخ) ،ُُ :ُ ،زلمد علي الفاركقي التهانوم " ،كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ".
ربقيق :د .لطفي عبد البديع( ،عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابُِٕٗ ،ـ).ُْ :ُ ،
(ّ) التهانوم " ،كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ" ،ُْ :ُ ،أضبد سلتار عبد احلميد عما " ،ععجم اللغة
العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتب ََِٖ ،ـ) ،ُٖٔ :ُ ،رينهارت بيًت آف يدكًزم " ،تكملة
النعيمي ،كصباؿ اخلياط( ،طُ ،العااؽ :كزارة
ادلعاجم العابية" .نقلو إذل العابية كعلق عليوَّ :
زلمد ىسليم ى
الثقافة كاإلعالـُٕٗٗ ،ـ).ّّٓ :ٖ ،
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خالؿ التعايف اللغوم كاالصطالحي لكلمة عبدأ ديكن تعايف عبادئ السياسة الشاعية بأهنا:
القواعد األساسية اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية كال زباج عنها.
أك ىي :القواعد اليت جيب على الدكلة اإلسالعية أف تؤسس سياستها عليها أخذا شلا شاعو
اهلل يف كتابو ،أك على لساف نبيو .)ُ(
كحيث أف شاع اهلل عوجود قبل كجود السلطة احلاكمة ،فإف عبادئ السياسة الشاعية
عوجودة قبل كجود احلاكم ،كعا احلاكم إال عنفذ لشاع قائم كعوجود كليس لو كال ألم سلطة كال
ألم شعب تقايا عبادئ سياسية تتعارض عع الدين ،كباالستقااء كالبحث استخلصت أربعةى عبادئ
أساسية للسياسة الشاعية عًتابطة فيما بينها ،جيب األخذ هبا كمنظوعة كاحدة ال تقبل االنفكاؾ أك
التجزئة؛ حيث ديثل ادلبدأ األكؿ عنها :ادلصدر الذم تستقي عنو السياسة الشاعية قواعدىا
كأحكاعها ،كىو عبدأ الشاعية ،كالثاين :ديثل الغاية اليت هتدؼ إليها السياسة الشاعية ،كىو عبدأ
جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،كالثالث :ديثل عادة السياسة ككسائلها اليت تنتظم هبا حياة الناس ،كىو
عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات على أساس العدؿ كادلساكاة ،كالاابع :ديثل ضمانة تنفيذ السياسة
الشاعية ،كىو عبدأ ادلساءلة.
كتفصيلها يف ادلباحث األربعة التالية.
كفيو أربعة عطالب:

املبحح األول :مبدأ الشسعية

املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ الشسعية وأدلتُ
كفيو ثالثة فاكع:
الفسع األول :الشسعية يف اللػة
ع اإلىاب
ى
بُت ك ى
أكض ىح عأخوذ عن ىشا ى
الش ٍاعيَّة اسم عؤنَّث عنسوب إذل ىشاع :كععٌت ىشا ى
ع َّ :ى
(ِ).
أم :سلخو
ع (ّ).
كالشاع كالشايعة كالشاعية كالتشايع كالشاعة كلها تاجع إذل أصل لغول كاحد ىو :ىشىا ى
(ُ) أبو األعلى ادلودكدم " ،نظاية اإلسالـ كىديو يف السياسة كالقانوف كالدستور" ( .جدة :الدار السعودية
للنشا كالتوزيعَُْٓ ،ىػ).ّٓ ،
(ِ) زلمد بن أضبد اذلاكم " ،هتذيب اللغة" .ربقيق زلمد عوض عاعب( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث،
ََُِـ).ُِٕ :ُ ،
(ّ) إمساعيل بن ضباد اجلوىام " ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العابية" .ربقيق أضبد عبد الغفور عطار( ،طْ= ،
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الااء كالٍعُت أىصل ك ً
اح هد ،ىكيى ىو ىش ٍيءه يػي ٍفتى يح ًيف
جاء يف ععجم عقاييس اللغة" ى
(شىا ى
ع) الش ي
ُِّت ىك َّ ي ى ى ٍ ي ٍ ه ى
ً
ً
ً
ً
و
ك الش ٍِّا ىعةي ًيف الدِّي ًن
ك َّ
الش ًا ىيعةي ،ىكى ىي ىع ٍوًريد الشَّا ًربىًة الٍ ىماءى .ىكا ٍشتي َّق ًع ٍن ىذل ى
ٍاعتً ىداد يى يكو يف ف ًيو .كًع ٍن ىذل ى
الش ًا ىيع ًة "(ُ) ،قاؿ تعاذلﭐﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ  .ادلائدة .ْٖ :فوصف الشيء بأنو
ىك َّ
(ِ)
شاعي ،فنقوؿ أحكاـ شاعيَّة أم عنسوبة إذل الشاع .
شاعي يعٍت أنو قائم على أساس ٌ
كالشاع يف االصطالح ىو :عا شاعو اهلل للعباد عن أعا الدين ،كسنو كافًتضو عليهم كأعاىم
(ّ)
با لتمسك بو يف سائا أفعاذلم كأقواذلم يف عباداهتم كععاعالهتم  .قاؿ تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﱠ اجلاثية.ُٖ :
اسم لألحكاـ اجلزئية اليت يتهذب هبا ادلكلف ععاشا كععادا ،سواء كانت
كالشايعةٍ " :
(ْ)
عنصوصة عن الشارع أك راجعة إليو" .
الفسع الجاىي :املعيى اإلمجالي ملبدأ الشسعية
عبدأ الشاعية يعٍت كجوب قياـ السياسة يف عصدرىا ككسائلها كغاياهتا على عا شاع اهلل
تعاذل عن األحكاـ كالغايات " فالسياسة العاعة الصادقة تطلق على صبيع عا شاعو اهلل تعاذل لعباده
عن األحكاـ الشاعية"(ٓ).
كقد جاءت الشايعة شاعلة لكل شيء ،ككافية بكل عا ربتاجو السياسة عن أحكاـ ككسائل
= بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ) ،ُِّٔ :ّ ،زلمود بن عما الزسلشام " ،أساس البالغة"( .بَتكت:
دار الفكآُُْ ،ىػ ) ،َّٓ :ُ ،ابن عنظور " ،لساف العاب".ُٕٔ :ٖ ،
(ُ) ابن فارس.ِِٔ :ّ ،
(ِ ) زلمد بن أيب الفتح البعلي " ،ادلطلع على ألفاظ ادلقنع" .كععو ععجم ألفاظ الفقو احلنبلي حملمد بشَت األدليب،
( طُ ،بَتكت :دار ادلكتب اإلسالعيَُُْ ،ىػ) ،ِْٕ ،عما أضبد" ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة".
(طُ ،بَتكت :عادل الكتبََِٖ ،ـ).ُُٖٗ :ِ ،
(ّ ) عنصور بن يونس البهويت " ،كشاؼ القناع عن عنت اإلقناع"( .بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ)،
ُ ،ُٔ :رلد الدين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد ابن األثَت" ،النهاية يف غايب احلديث كاألثا" .ربقيق
طاىا أضبد الزاكم ،كزلمود زلمد الطناحي( ،بَتكت :ادلكتبة العلميةُٕٗٗ ،ـ) ،َْٔ :ِ ،البعلي" ،ادلطلع
على ألفاظ ادلقنع ".ِْٕ ،
(ْ ) أيوب بن عوسى الكفوم ،أبو البقاء" ،الكليات" .ربقيق :عدناف دركيش ،كزلمد ادلصام ( ،بَتكت :عؤسسة
الاسالة ،بدكف تاريخ).ِْٓ ،
(ٓ) ابن عابدين" ،رد احملتار على الدر ادلختار".ُٓ :ْ ،

- 663 -

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،د.حمود محمد الغشيمي

كعقاصد تتحقق بو عصاحل الناس يف كل زعاف كعكاف ،كجلميع الوقائع كادلستجدات كاجلزئيات (ُ).
كقد رسخ ىذا ادلبدأ عنذ قياـ الدكلة اإلسالعية ،فكاف الاسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يبُت
ً
عما هنى اهلل عنو ،كياشدىم
يمو بينهم ،فيأعاىم بفعل عا أعا اهلل بو كينهاىم َّ
حكم الشاع للناس كييق ى
يف كل أعورىم إذل عا ياضي اهلل كيسعدىم يف الدنيا كاآلخاة ،كقد سار على ىذا النهج خلفاؤه
الااشدكف رضي اهلل عنهم ،فقد كانوا يبحثوف عن حلوؿ دلا يعاض عليهم عن كقائع كعشكالت يف
كتاب اهلل أكال ،فإف دل جيدكا فيو احلكم حبثوا عنو يف سنة رسوؿ اهلل ،فإف دل جيدكا فيها احلكم جلؤكا
إذل االجتهاد ،فيجمعوا رؤكس القوـ عن أكرل العلم كيستشَتكهنم فإف اجتمع رأيهم على شيء أخذكا
بو ،كإف اختلفوا يف األعا تناقشوا فيما بينهم حىت يتضح ذلم الاأم الصائب(ِ).
كبناء على ىذا ادلبدأ جيب على السلطات كاألفااد صبيعا االلتزاـ يف صبيع تصافاهتم كشلارساهتم
بأحكاـ الشاع ،كجيب أف تكوف تصافات احلاكم كأصحاب الواليات ادلختلفة عع احملكوعُت كفق
نصوص كعقاصد الشايعة.
الفسع الجالح :أدلة مبدأ الشسعية
كجوب اعتماد السياسة على الشاع يف كل شيء أعا عسلم بو؛ ألف عقتضى اإلدياف
كاإلسالـ ىو :التصديق باهلل كاالنقياد لو كالتسليم طوعا دلا شاعو يف كتابو ،أك على لساف رسولو،
فما أنزؿ اهلل الكتب ،كعا أرسل الاسل إال ليسَت الناس يف عقائدىم كعباداهتم كععاعالهتم كفق عا
شاعو ذلم؛ لينعموا حبياة سعيدة يف الدنيا كاآلخاة كأدلة ذلك فيما يأيت:
أكالن :األدلة عن القاآف :جاءت اآليات الصاحية القاطعة الدالة على كجوب تقيد احلاكم
كاحملكوـ بالشاع كعنها:
ُ) آيات أكجبت احلكم دبا أنزؿ اهلل ،ككصفت عن دل حيكم بو بالكفا كالفسق كالظلم كعنها :قولو
تعاذل :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲽ ﲜﱠ ادلائدة ،ْْ :ﱡﲶ ﲷ ﲸ
(ُ ) عبد القادر عودة" ،التشايع اجلنائي اإلسالعي عقارنا بالقانوف الوضعي"( .بَتكت :دار الكاتب العايب ،بدكف
تاريخ) ،ُٔ :ُ ،عطية بن زلمد سادل " ،زلاسن الشايعة كعساكلء القوانُت الوضعية"( .طُ ،ادلدينة
ادلنورة :اجلاععة اإلسالعية بادلدينة ادلنورةُّّٗ ،ىػ ) ،ِٖ ،عناع بن خليل القطاف " ،تاريخ التشايع
اإلسالعي"( .طٓ ،عكتبة كىبة ،طََُِ ،ٓ :ـ) ،ُّّ ،بكا بن عبد اهلل أبو زيد" ،ادلدخل ادلفصل
دلذىب اإلعاـ أضبد"( .طُ ،جدة :دار العاصمة ،عطبوعات رلمع الفقو اإلسالعي ُُْٕ ،ىػ )،ٖٗ :ُ ،
أ .د .ىكٍىبىة بن عصطفى الزحيلي " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو"( .طْ ،دعشق :دار الفكا).َّْٖ :ْ ،
(ِ) القطاف " ،تاريخ التشايع اإلسالعي".ُٖٕ ،
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ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﱠ ادلائدة ْٓ.
ﱭﱠ ادلائدة ْٕ.
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱠ ادلائدة.َٓ :
قاؿ اإلعاـ اآلعدم-رضبو اهلل" :اعلم أنو ال حاكم سول اهلل ،كال حكم إال عا حكم اهلل بو"(ُ).
كقاؿ اإلعاـ الغزارل" :ال حكم كال أعا إال لو سبحانو كتعاذل ،أعا النيب صلى اهلل عليو كسلم،
كالسلطاف ،كالسيد ،كاألب ،كالزكج ،فإذا أعاكا كأكجبوا دل جيب شيء بإجياهبم بل بإجياب اهلل تعاذل
ً
ىً
ب عليو
طاعتهم ،كلوال ذلك لكاف لكل سللوؽ أكجب على غَته شيئان كاف
للموجب عليو أف يىقل ى
اإلجياب -أم :ييطالب بأف يفعل ىو ىذا التكليف ادلطلوب عنو-إذ ليس أحدمها أكذل عن اآلخا،
فإذان الواجب طاعة اهلل تعاذل كطاعة عن أكجب اهلل طاعتو"(ِ) فال خالؼ بأف احلاكم ىو اهلل كأنو
ال حكم إال هلل(ّ).
ِ) آيات دالة على كجوب طاعة اهلل كطاعة الاسوؿ ،كعنها :قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔ ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﱠ احلشا.ٕ :
كقولو تعاذل :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﱠ إذل قولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲬ
ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ

ﲾ ﱠ النساء.ٔٓ ،ْٔ :
كقولو تعاذل:

ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖﳗﳘ ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﱠ النساء.ٓٗ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽ ﱠ األنفاؿ.ِْ :
آيات دالة على كجوب اتباع الشاع :كعنها قولو تعاذل :ﭐﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
(ُ) سيف الدين علي اآلعدم" ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" .ربقيق عبد الازاؽ عفيفي ( ،بَتكت :ادلكتب
اإلسالعي ،بدكف تاريخ ).ٕٗ :ُ ،
(ِ) زلمد بن زلمد الغزارل " ،ادلستصفى" .ربقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب
العلميةُّٗٗ ،ـ) ،ّٖ :ُ ،كقايبنا عن ىذا ادلعٌت يف" :حاشية العطار" .للحسن بن زلمد بن زلمود
العطار( ،دار الكتب العلمية ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ) ُ ،ٕٕ :كعا بعدىا.
(ّ) زلمد بن أعَت احلاج " ،التقايا كالتحبَت"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُّٖٗ ،ـ).َٗ :ِ ،
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ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﱠ الشورل:
ُّ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﱠ اجلاثية:
ُٖ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ األعااؼ:
ّ ،كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧﱠ ادلائدة.ْٖ :
ثانيان :األدلة عن السنة:
أعا عن السنة فقد كردت أحاديث كثَتة دالة على كجوب التقيد بالشاع ،عنها:
ُ) قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم« ":عن أحدث يف أعانا ىذا عا ليس عنو فهو رد "(ُ).
فقد بُت الاسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجوب العمل بالكتاب كالسنة كأف عا خالفهما
فهو باطل عادكد ،فكل سياسة ال تقوـ على أحكاـ الشايعة اإلسالعية فهي باطلة.
ِ) كيف حديث ععاذ حينما بعثو لليمن أف الاسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ لو» :كيف
اض لك قضاء؟  ،قاؿ :بكتاب اهلل .قاؿ :فإف دل ذبد يف كتاب اهلل؟ قاؿ :أقضي
تقضي إذا ىع ى
بسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم .قاؿ فإف دل ذبد يف سنة رسوؿ اهلل؟ قاؿ :أجتهد رأيي
رسوؿ ً
رسوؿ اهلل دلا
كال آلو جهدان .قاؿ :فضاب بيده يف صدرم كقاؿ :احلمد اهلل الذم كفق ى
رسوؿ اهلل« (ِ) ،ففي احلديث داللة على كجوب اتباع عا جاء يف كتاب اهلل تعاذل فإف دل
ياضي ى
(ُ) احلديث عتفق عليو ،أخاجو زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح ادلختصا عن
أعور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كسننو كأياعو" .ربقيق :زلمد زىَت بن ناصا الناصا ( ،طُ .دار طوؽ
النجاة (عصورة عن السلطانية بإضافة تاقيم زلمد فؤاد عبد الباقيُِِْق ،َّٕ :ِ ،) ،حديث رقم
(ِٕٗٔ ) ،كعسلم بن احلجاج النيسابورم " ،صحيح عسلم " .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي ( ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العايب ،بدكف تاريخ) ،ُّّْ :ّ ،حديث رقم (ُُٖٕ) ،كاللفظ دلسلم.
الس ًج ٍستاين " ،سنن أيب داككد"( .بَتكت :ادلكتبة العصاية ،بدكف
(ِ) أخاجو أبو داكد سليماف بن األشعث ِّ
تاريخ) ،َّّ :ّ ،حديث رقم (ِّٗٓ) ،زلمد بن عيسى الًتعذم " ،سنن الًتعذم" .ربقيق زلمد فؤاد
عبد الباقي( طِ ،عصا :شاكة عكتبة كعطبعة عصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ) ،ُٔٔ :ّ ،حديث رقم
(ُِّٕ ) .كاللفظ أليب داككد ،ىذا احلديث كإف كاف عاسال إال أف األعة تلقتو بالقبوؿ ،قاؿ ابن القيم :يف
صبيعا غنوا عن طلب اإلسناد لو " ،ُِٔ :ُ .كاحلديث
كتابو إعالـ ادلوقعُت " حديث ععاذ دلا احتجوا بو ن
ععناه صحيح عوافق لنهج اخللفاء الااشدين كفقهاء الصحابة يف االجتهاد.
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و
فحينئذ يكوف اللجوء إذل
يوجد فيو نص ففي سنة رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ،فإف دل يوجد
االجتهاد يف استنباط األحكاـ دبا حيقق عقاصد الشايعة.
املطلب الجاىي :أٍنية مبدأ الشسعية وكيفية إعنالُ.
كفيو فاعاف:
الفسع األول :أٍنية مبدأ الشسعية
يعترب ىذا ادلبدأ عن أىم عبادئ السياسة الشاعية كذلك دلا يأيت:
ُ) ىذا ادلبدأ حيدد عصدر السياسة الشاعية كحيصاه يف الشاع كحده :كبالتارل فإنو يعد ادلعيار
الفاصل بُت السياسة الشاعية ،كالسياسة الوضعية ،إذ ديكن احلكم على سياسة أم دكلة عن
خالؿ النظا يف التزاعها بنصوص الشاع كعقاصده ،كأخذىا هبذا ادلبدأ كليا يف صبيع أنظمتها
كقوانينها كتصافاهتا عع الاعية أكال.
فاليت تعظم شاع اهلل كتاد إليو احلكم يف كل شيء كتلتزـ بأحكاعو كعقاصده تنفذ أكاعاه
كذبتنب نواىيو تكوف سياستها سياسة شاعية ،كالدكلة اليت تأخذ بأحكاـ الشايعة يف رلاالت زلددة،
كبأحكاـ القوانُت الوضعية يف جوانب أخال حيكم على سياساهتا بأهنا سياسة سلتلطة شاعية
ككضعية ،كالدكلة اليت ال تأخذ بو كليا تكوف سياستها كضعية أم عن كضع البشا.
ِ) أف ىذا ادلبدأ كلي يندرج ربتو الكثَت عن ادلبادئ ادلبنية عليو ،كاليت تعد أسسان عاع نة تدخل يف
تنظيم شؤكف احلياة كلها ،كمبدأ العدؿ ،كعبدأ الشورل ،كعبدأ ادلساكاة ،كعبدأ كجوب الوفاء
بالعهود كالعقود ،كغَتىا.
ّ) أف ىذا ادلبدأ يؤكد بوضوح ارتباط السياسة بدين اإلسالـ فال فصل بينهما ،كلذلك نص الفقهاء
على أف عهاـ كرل أعا ادلسلمُت نوعاف :عهاـ دينية تتمثل حبفظ العقائد الصحيحة للناس عن
البدع كالشبو ،كضبل الناس على أداء العبادات بأركاهنا كشاكطها ،كالدعوة إذل اهلل ،كعهاـ دنيوية
تتعلق بإدارة شؤكف ادلسلمُت كلها بأحكاـ الدين ،إذ جيب اتباع الشاع يف كل عا أعا بو،
كاجتناب كل عا هنى عنو ،يف كل اجملاالت ،كعلى عموـ األفعاؿ كاألقواؿ كالتصافات اليت تقع
على عا األزعاف ،كيف سلتلف األعاكن.
ْ) ىذا ادلبدأ يعد قيدا على اذليئات كادلؤسسات احلاكمة يف الدكلة كعلى األفااد؛ إذ جيب على
اجلميع أف خيضعوا ألحكاـ الشاع كأال يأتوا عن التصافات دبا خيالف الشاع ،ككل عن خيالف
ذلك فإف تصافو يقع باطال كيكوف عسؤكال عن تصافو.
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الفسع الجاىي :كيفية إعنال مبدأ الشسعية
إعماؿ ىذا ادلبدأ يكوف خبطوات عًتابطة بعضها يسند بعضا على النحو اآليت:
ُ) النص يف األنظمة األساسية للدكلة على ىويتها اإلسالعية كأف الشايعة اإلسالعية ىي عصدر
صبيع التشايعات ادلنظمة حلياة الناس ،كأف شاع اهلل ىو احلاكم على صبيع عا يصدر عن تصافات
عن احلكاـ كاحملكوعُت ،كأم تصاؼ يقع سلالفا لشاع اهلل فهو باطل.
ِ) تشكيل و
ىيئة عن علماء الشايعة ادلتضلعُت ،عهمتها بياف أحكاـ الشاع ،عا ىو الثابت فيها كعا
ىو ادلتغَت؛ ألف أحكاـ الشايعة ليست كلها على درجة كاحدة عن القطع ،فهناؾ األحكاـ
النصية القطعية ادلتفق عليها ،كاليت ال تقبل االجتهاد فيها ،كىي ثابتة ككاجبة التطبيق كالتنفيذ،
كىناؾ األحكاـ النصية الظنية كادلختلف فيها كربتاج إذل بياف الااجح فيها ،بأدلتو ،كىناؾ
أحكاـ يتم استنباطها باالجتهاد للوقائع اليت ال نص فيها ،استنادا ألدلة الشايعة العاعة
كعقاصدىا ،كىذه األحكاـ قابلة لتغَت االجتهاد فيها ،كتكوف ىذه اذليئة الشاعية عونا لوالة
األعا يف بياف عا خيفى أك يشتبو عليهم عن أحكاـ الشاع يف سياستهم للاعية.
ّ) التصايح بالتزاـ الدكلة هبذا ادلبدأ علنا ،كتسخَت كسائل اإلعالـ ادلختلفة بإبااز ىذا ادلبدأ كهوية
أساسية تسَت عليو الدكلة ،كتأكيد اإلعالف على ىذا ادلبدأ دكعا يف احملافل كادلؤسباات كاذليئات
كادلؤسسات احلكوعية كعنظمات اجملتمع ادلدين.
ْ) الزاـ السلطة ادلخولة بإصدار األنظمة كالقوانُت هبذا ادلبدأ فال يصدر عنها إال عا يوافق أحكاـ
الشاع إعا أخذا باألحكاـ القطعية أكبالااجح عن األحكاـ الظنية ،أك دبا تتحقق بو عقاصد
الشايعة عن األحكاـ االستنباطية يف الوقائع اليت ال نص فيها.
ٓ) إلزاـ األفااد كالسلطات بالسَت يف تصافاهتم كيف كل شؤكهنم كفق أحكاـ الشاع كالقوانُت
كاألنظمة اليت ال زبالف الشاع ،كعن خيالف يتعاض تصافو لإلبطاؿ ،كعا قد يتبع ذلك عن
جزاء.
ٔ) عنح األفااد كالسلطات حق االعًتاض أعاـ القضاء على أم تصاؼ يقع سلالفا للشاع.
ٕ) زبويل القضاء سلطة البت يف إبطاؿ أم تصاؼ أك قانوف أك نظاـ يصدر سلالفا ألحكاـ
الشاع سواء صدر عن فاد أك سلطة.
فبهذه اخلطوات يصبح ىذا ادلبدأ كاضحا كععلوعا كساريا على تصافات األفااد كاذليئات
احلاكمة كصبيع أنظمة الدكلة العاعة كاخلاصة كعلى صبيع تعاعالهتا الداخلية كاخلارجية.
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كفيو فاعاف:

املطلب الجالح :اختياز احلاكه وحدود سلطاتُ

الفسع األول :وجوب اختياز حاكه
اتفق الفقهاء على كجوب اختيار ادلسلمُت دلن يتوذل أعاىم دلا يًتتب على اختياره عن
عصاحل عظمى ،كإقاعة العدؿ كعنع الظلم ،كاستقاعة احلياة ،كانتظاـ أحواؿ الناس ،كأعنهم على
دينهم كدنياىم . . .إخل (ُ).
كدل تضع الشايعة طايقة ععينة الختيار احلاكم فهي عن األعور االجتهادية ادلًتككة للناس
يتشاكركف بينهم حبسب عا ياتضونو يف كل زعاف كعكاف ،قاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﱠ الشورل.ّٖ :
كقد اجتهد الفقهاء يف ربديد عن يصلح ذلذا ادلنصب ،كحددكا الشاكط اليت جيب توافاىا
فيمن يصح اختياره ذلذا ادلنصب ،كاجتهدكا كذلك يف بياف الطاؽ الصاحلة الختياره ،كشلا أصبعوا
عليو يف ىذا الشأف صحة االختيار عن طايق االستخالؼ – كالية العهد  -بأف خيتار اخلليفة عن
يااه صاحلا لتورل األعا عن بعده ،فإف دل يستخلف فيتم االختيار عن طايق أىل احلل كالعقد
كعبايعتهم لو ،كتأيت ادلبايعة عن عاعة الناس بعد االختيار(ِ) ،كال ديانع فقهاء العصا عن جواز اختيار
احلاكم باالنتخاب ادلباشا أك غَت ادلباشا أك بأم طايقة ياتضيها الناس يف اختيار عن حيكمهم.
(ُ) عبد القاىا بن طاىا البغدادم " ،أصوؿ الدين"( .طُ ،استانبوؿ :عدرسة اإلذلياتُّْٔ ،ق )،ُِٕ ،
زلمد بن زلمد الغزارل " ،االقتصاد يف االعتقاد" ( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العادليةَُّْ ،ق )،ُْٗ ،
عسعود بن عما التفتازاين " ،شاح ادلقاصد" .قدـ لو ككضع حواشيو إبااىيم مشس الدين ( ،طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُِِْ ،ق) ،ْٕٓ :ّ ،عبد الكاًن الشهاستاين " ،هناية اإلقداـ يف علم الكالـ".
(بدكف بياف تاريخ الطبع كعكاف النشا ) ،ْٕٖ ،حيي بن شاؼ النوكم " ،ركضة الطالبُت" .ربقيق عادؿ
أضبد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد ععوض(بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ) ،ِّٔ :ٕ ،أضبد بن عبد
احلليم ابن تيمية " ،السياسة الشاعية يف إصالح الااعي كالاعية" .ربقيق بشَت زلمد عيوف ( ،دعشق :عكتبة
دار البياف َُْٓ ،ق) ،صُٕٔ.
(ِ) البغدادم" ،أصوؿ الدين" ،ِٕٗ .زلمد بن احلسُت بن زلمد أبو يعلى " ،األحكاـ السلطانية" .صححو
كعلق عليو :زلمد حاعد الفقي ( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلمية َََِ ،ـ ) ،ٔ ،عبد ادللك بن عبد
اهلل اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم" .ربقيق عبد العظيم الديب( ،عكتبة إعاـ احلاعُت) ،ّْ ،زلمد
بن إبااىيم بن صباعة " ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" .ربقيق كدراسة كتعليق :د .فؤاد عبد ادلنعم
أضبد ( ،طّ ،الدكحة :دار الثقافة بتفويض عن رئاسة احملاكم الشاعية بقطاُٖٖٗ ،ـ) ،صّٓ ،التفتازاين،
"شاح ادلقاصد" ،ْٕٗ :ّ ،عبد الاضبن بن زلمد بن خلدكف ،عقدعة ابن خلدكف ( ،طّ ،بَتكت :عؤسسة
الكتب الثقافية كادلكتبة التجارية ،عكة ادلكاعة ).ُِٔ ،
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الفسع الجاىي :حدود سلطة احلاكه يف الشسيعة
ىل لسلطة احلاكم يف الشايعة حدكد ععينة أـ أف سلطتو عطلقة ال ربدىا حدكد ،كال قيود،
كدلعافة ذلك فإنو يتم بتطبيق عبدأ الشاعية على سلطة كرل األعا ،كبالنظا إذل كجود النصوص
الشاعية عن عدعها ،ديكن تقسيم سلطتو كفقا ذلذا ادلبدأ إذل ثالثة أقساـ:
القسم األول :سلطة مقيدة :فإف كاف نص الشاع يف شأف ععُت قطعيا يف ثبوتو كيف داللتو
فتكوف سلطتو يف ىذا الشأف عقيدة :أم جيب التقيد دبا دؿ عليو احلكم كعن مث العمل دبوجبو.
القسم الثاني :سلطة تقديرية محدودة :فإف جاء النص الشاعي يف شأف ععُت فيو ظن يف
ثبوتو ،أك يف داللتو ،أك فيهما ععا ،فتكوف سلطتو يف ىذا الشأف تقدياية ،حيث ديلك االجتهاد إف
كاف أىال لو ،ليقدر باجتهاده صحة ثبوت النص عن عدعو ،أك ياجح أحد ادلعاين اليت حيتملها
النص ،كقد اختلف الفقهاء السابقوف يف النصوص الظنية كتعددت أقواذلم فيها فتكوف سلطتو
تقدياية يف تاجيح أحد األقواؿ الفقهية السابقة إف كاف رلتهدا ،كإف دل يكن رلتهدا فيستعُت بًتجيح
اجملتهدين.
القسم الثالث :سلطة تقديرية واسعة :كذلك يف الوقائع احلادثة اليت ال نص فيها كدل يسبق
كأف اجتهد فيها الفقهاء يف عصا عن العصور فتكوف سلطتو تقدياية كاسعة يف االجتهاد ،إف كاف
رلتهدا فيجتهد الستنباط أحكاعها كفق أدلة الشايعة العاعة كعقاصدىا ،كإنلم يكن رلتهدا فَتجع
إذل علماء الشايعة لبياف حكم الشاع فيها ،فيتضح عن ىذا أف احلاكم ال ديلك سلطة عطلقة بل ىو
عقيد بنصوص الشاع القطعية كالظنية ،كبعدـ اخلاكج على عقاصد الشايعة.
كتكاد تكوف سلطة احلاكم  -سواء مسي رئيسا أك علكا أك أعَتا أك غَت ذلك -يف زعننا
احلاضا سلطة إدارية تنفيذية إشاافية حيث يتعذر قياـ كرل األعا باالجتهاد الفادم التشايعي لكثاة
ادلهاـ كادلشاغل عن ناحية ،كاستقاار العاؼ على توزيع عهاـ الدكلة على ثالث سلطات عن جهة
أخال ،األكذل :السلطة التشايعية كتسمى يف ادلملكة (السلطة التنظيمية) ،كعهمتها سن األنظمة
كالقوانُت اليت تنظم العالقات بُت األفااد كالسلطات ،كبُت األفااد فيما بينهم؛ لتكوف علزعة
للسلطات كاألفااد ،كتظها سلطة كرل األعا ىنا يف ادلوافقة على النظاـ ،كإصداره إف كاف عوافقا
للشايعة ،أك رفضو إف تعارض ععها ،كالثانية :السلطة التنفيذية اإلدارية كتتوذل إدارة ادلاافق العاعة
كتسيَت أعور الناس دبا حيقق عصاحلهم كفق األنظمة كالقوانُت الصادرة - ،كسلطتو ىنا إشاافية
تنفيذية ،-كالثالثة :السلطة القضائية كتتوذل الفصل يف اخلصوعات كادلنازعات كاالعتداءات بتطبيق
األنظمة كالقوانُت ،كسلطتو ىنا أيضا إشاافية كإصدار التوجيهات العاعة للجهات القضائية
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كالتنفيذية كما يف التصديق على األحكاـ القضائية اجلسيمة ،فيكاد يكوف الدكر األكرب يف اعتثاؿ
عبدأ الشاعية ابتداءن على السلطة التشايعية  -كتسمى التنظيمية يف ادلملكة  -فكلما كجدت احلاجة
لوضع نظاـ أك قانوف أكتعديلو يف أم شأف عن الشؤكف جيب عليها أف ال تقا عا يتعارض عع أحكاـ
الشاع كعقاصده.
املطلب السابع :تأثري مبدأ الشسعية يف اليظاو األساسي للحله يف املنللة
دبطالعة النظاـ األساسي للحكم صلد أف (دلبدأ الشاعية) تأثَتان كبَتان فيو حيث جاءت الكثَت
عن نصوص النظاـ عتوافقة عع عضموف ىذا ادلبدأ ،يتضح ذلك جليا يف العديد عن نصوص النظاـ
اليت بينت بوضوح سَت الدكلة على الشايعة اإلسالعية يف حكمها ،كيف سياستها ،كيف أنظمتها،
كاستمدادىا ذلك عن كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو .كأهنما احلاكماف على ىذا النظاـ كصبيع أنظمة
الدكلة (ُ).
كقد أباز النظاـ ىذا ادلبدأ بنصوص صاحية تؤكد أف " ادلملكة العابية السعودية ،دكلة
إسالعية ،ذات سيادة تاعة ،دينها اإلسالـ ،كدستورىا كتاب اهلل تعاذل كسنة رسولو صلى اهلل عليو
كسلم .كأف ادللك يقوـ بسياسة األعة سياسة شاعية ،طبقان ألحكاـ اإلسالـ ،كييشاؼ على تطبيق
الشايعة اإلسالعية ،كاألنظمة ادلاعية اليت ال زبالف الكتاب كالسنة" (ِ) ،كنص النظاـ على أف عن
كاجبات الدكلة ضباية عقيدة اإلسالـ ،كتطبيق شايعتو ،كقياعها باألعا بادلعاكؼ كالنهي عن ادلنكا،
كتقوـ بواجب الدعوة إذل اهلل(ّ).
كتكار النص على األخذ دببدأ الشاعية يف كثَت عن ادلواد بصورة عباشاة أك غَت عباشاة. . .
فعلى سبيل ادلثاؿ َّبُت النظاـ أف اختيار ادللك يكوف على أساس صالحو كقدرتو لتورل ىذا ادلنصب،
على أف حيكم بكتاب اهلل تعاذل كسنة رسولو صلى اهلل عليو كسلم ،كجعل النظاـ ادلبايعة للملك
تكوف على كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو ،كعلى السمع كالطاعة يف العسا كاليسا كادلنشط كادلكاه،
كيف ىذا أيضا تأكيد على التسليم بشاع اهلل كاالنقياد لو عن اجلميع ابتداء بادللك(ْ).
كألزـ احملاكم بأف تيطبق على القضايا ادلعاكضة أعاعها أحكاـ الشايعة اإلسالعية ،كفقان دلا دؿ
(ُ) ادلادة ،ٕ ،ُ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ٓٓ ،ُ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ِّ :نفس ادلاجع.
(ْ) ادلادة ،ْٖ :عن النظاـ األساسي للحكم.
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عليو الكتاب كالسنة ،كعا ييصدره كرل األعا عن أنظمة ال تتعارض عع الكتاب كالسنة (ُ).
كجعل للقضاء سلطة عستقلة ،كأنو ال سلطاف على القضاة يف قضائهم لغَت سلطاف الشايعة
اإلسالعية(ِ).
كحدد عصدر اإلفتاء يف ادلملكة العابية السعودية ،بأنو كتاب اهلل تعاذل ،كسنة رسولو صلى
اهلل عليو كسلم ،كيبُت النظاـ تاتيب ىيئة كبار العلماء كإدارة البحوث العلمية كاإلفتاء
كاختصاصاهتا(ّ) .كجاء يف ادلادة الثاعنة عن نفس ادلاجع :النص على األخذ جبملة عن ادلبادئ
ادلتفاعة عن عبدأ الشاعية ،كمبدأ العدؿ ،كالشورل ،كادلساكاة كفق الشايعة اإلسالعية.
املبحح الجاىي :مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املصلحة
أكالن :ادلصلحة يف اللغة :عأخوذة عن عادة صلىح بفتح الالـ كصبعها عصاحل ،كصلي ىح الشيء
لوحا زاؿ
الحا ي
نافعا أك عناسبنا ،كالصالح ضد الفساد ،فأصلحو ضد أفسده ،كصلي (حْ) ى
كاف ن
كص ن
ص ن
عنو الفساد ،كادلصلحةي ضد ادلفسدة فهما نقيضاف ،كما أف الضار ُّ
ضد النفع .
ثانيان :ادلصلحة يف االصطالح الشاعي:
ىي " :ادلنفعة اليت قصدىا الشارع احلكيم لعباده عن حفظ دينهم ،كنفوسهم ،كعقوذلم،
كنسلهم ،كأعواذلم ،طبق تاتيب ععُت فيما بينها " (ٓ)" ،فكل عا يتضمن حفظ ىذه األصوؿ اخلمسة
(ُ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ِ) ادلادة ،ْٔ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ٕ ،ُ :نفس ادلاجع.
(ْ) رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" ،ِِ :ُ ،زلمد بن احلسن بن دريد األزدم " ،صبهاة اللغة" .ربقيق
رعزم عنَت بعلبكي ( ،طُ ،بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ) ،ْٔٔ :ِ ،ابن فارس " ،ععجم
عقاييس اللغة" ،ْٕٓ ،ابن عنظور " ،لساف العاب" ،ُٕٓ– ُٓٔ :ِ ،أضبد بن زلمد الفيوعي " ،ادلصباح
ادلنَت" .اعتٌت بو األستاذ يوسف الشيخ زلمد ( ،طِ ،بَتكت :ادلكتبة العصايةُُْٖ ،ىػ) ،َُٖ ،رلد
الدين أبو طاىا زلمد الفَتكزآبادل " ،القاعوس احمليط" .ربقيق :عكتب ربقيق الًتاث يف عؤسسة الاسالة،
(طٖ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة للطباعة كالنشا كالتوزيع ُِْٔ ،ىػ ).ِّٓ :ُ ،
(ٓ) د .زلمد سعيد البوطي " ،ضوابط ادلصلحة" ( .طْ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةَُِْ ،ق).ِّ ،
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(ُ)

أك أحدىا فهو عصلحة ،ككل عا يفوت ىذه األصوؿ أك أحدىا فهو عفسدة كدفعو عصلحة" .
كاحلكم على الشيء بكونو عصلحة أك عفسدة ،يكوف حبسب ربقيقو ألحد عقاصد الشاع،
ال حبسب نظا الناس كقصدىم فيو ،أم دبا يًتتب عليو عن نفع أك ضار دبقياس الشاع (ِ).
كقد جاء التعبَت عن ادلصاحل يف الشايعة بألفاظ كثَتة عنها :احملبوب ،احلسنات ،اخلَت ،النفع،
سن ،ادلعاكؼ ،العدؿ ،اإلحساف ،كما جاء التعبَت عن ادلفاسد بألفاظ كثَتة عنها :السيئات،
احلي ي
الشا ،الضا ،القبح ،ادلنكا ،الظلم ،كقد غلب يف القاآف استعماؿ احلسنات يف ادلصاحل ،كالسيئات
يف ادلفاسد(ّ).
الفسع الجاىي :معيى جلب املصاحل وميع املفاسد.
جلب ادلصاحل يعٍت احملافظة على عا ىو قائم كعوجود عنها ،مث جلب عا ديكن جلبو عن
ادلصاحل الطارئة كادلتجددة ،كاحملافظة عليها صبيعا كتكثَتىا كادلنع عن تقليلها كالسعي إذل كل عا فيو
نفع كخَت كصالح بالوسائل ادلناسبة ،كما أف عنع ادلفسدة يعٍت دفعها كاتقائها قبل حصوذلا بشىت
الوسائل ادلمكنة ،كإزالتها إف كقعت كععاجلة آثارىا ،كالسعي دلنع كل عا فيو ضار كشا على الناس،
ببذؿ األسباب كازباذ الوسائل ادلانعة عن حصولو ،كيعد عنع ادلفسدة عصلحة ،تتمثل يف النجاة
كالسالعة عن األذل كالضار(ْ).
املطلب الجاىي :ملاىة مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف الشسيعة وأٍنيتُ
كفيو فاعاف:
الفسع األول :ملاىة مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف الشسيعة
الاسل
جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد عبدأ أصيل يف الشاائع السماكية كلها ،فما أرسل اهلل ٌ
الشايعة اإلسالعية فيما
كأنزؿ الكتب إال إلقاعة عصاحل ال ٌدنيا كاآلخاة كدفع عفاسدمها ،كقد قاعت ٌ
شاعتو عن األكاعا كالنواىي على قاعدة جلب ادلصاحل للناس ،كدرء ادلفاسد عنهم يف الدنيا كاآلخاة،
إذ أف صبيع عا أعا بو اهلل يهدؼ جللب عصلحة أك عصاحل ،أك لدرء عفسدة أك عفاسد ،أك
(ُ) الغزارل " ،ادلستصفى".ِٖٕ-ِٖٔ :ُ ،
(ِ) إباا ىيم اللخمي الشهَت بالشاطيب " ،ادلوافقات يف أصوؿ األحكاـ " .ربقيق أبو عبيدة عشهور بن حسن آؿ
سلماف ( ،طُ ،دار ابن عفافُُْٕ ،ىػ).ِْ :ٓ ،ْ :ّٓ ،ّٔ :ِ ،
(ّ ) عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" .راجعو كعلق عليو :طو عبد
الاؤكؼ سعد ( ،القاىاة :عكتبة الكليات األزىايةُُٗٗ ،ـ).ٓ :ُ ،
(ْ) البوطي " ،ضوابط ادلصلحة".ِّ ،
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لألعاين(ُ).
قاؿ اآلعدم" :رعاية عصاحل العباد يف التٌشايع كبناء األحكاـ عليها ععلوـ عن ال ٌدين باستقااء
كل شيء"(ِ) ،كقاؿ الشاطيب " :األحكاـ
النٌصوص كىو عقتضى حكمة اللٌو كرضبتو الٌيت
كسعت ٌ
(ّ)
الشايعة أ ٌهنا كضعت دلصاحل
الشاعيٌة إٌمنا شاعت جللب ادلصاحل أك درء ادلفاسد "  "...استقاينا عن ٌ
ٌ
(ْ)
العباد" .
ُّ
كيعد عبدأ رعاية ادلصاحل كعنع ادلفاسد ،أعظم الواجبات ادللقاة على عاتق عن يتوذل أعا
الناس؛ إذ جيب عليو أف يكوف حافظا لاعيتو ،أعينا يف تصافاتو عليهم(ٓ) ،عمال بقوؿ رسولنا الكاًن
" أال كلكم راع ككلكم عسؤكؿ عن رعيتو ،فاإلعاـ الذم على الناس راع كىو عسؤكؿ عن رعيتو،
كالاجل راع على أىل بيتو كىو عسؤكؿ عن رعيتو ،كادلاأة راعية على أىىل بيت ً
زكجها ،ككلده كىي
الاجل راع على عاؿ ً
سيده كىو عسؤكؿ عنو ،أال فكلكم راع ككلٌكم عسؤكؿ
عسؤكلة عنهم ،كعبد َّ
عن رعيٌتو"(ٔ).
كقد أكد الفقهاء كجوب سَت كرل األعا على ىذا ادلبدأ ،كذكاكا أف صحة تصافات الوارل
على الاعية عتوقفة على ربقيق عصلحتهم (ٕ).
يتصاؼ
قاؿ القاايف " :اعلم أ ٌف كل
حيل لو أف ٌ
عن كرل كالية اخلالفة فما دكهنا إذل الوصيٌة ال ٌ
ٌ (ٖ)
ٌإال جبلب عصلحة أك درء عفسدة " .
(ُ ) عز الدين عبد العزيز بن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" .ربقيق إياد خالد الطباع ( ،طُ،
دعشق :دار الفكا ُُْٔ ،ق).ّٓ ،ّٖ ،ِّ ،
(ِ) اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ".ِِ :ْ ،
(ّ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ُُّ :ُ ،
(ْ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ّّٖ :ّ ،ُِ :ِ ،
(ٓ) عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت ادلناكم " ،فيض القديا شاح اجلاعع الصغَت"( .طُ ،عصا :ادلكتبة التجارية
ُّٔٓىػ).ّٖ :ٓ ،
(ٔ) أخاجو البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ٗ ،ِٔ :ح رقم ُّٖٕ.
(ٕ) بدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي " ،ادلنثور يف القواعد الفقهية" ( .طِ ،الكويت :كزارة األكقاؼ
الكويتيةُٖٗٓ ،ـ) ،َّٗ :ُ ،عبد الاضبن بن أيب بكا السيوطي " ،األشباه كالنظائا"( .طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةَُٗٗ ،ـ) صُُِ ،إبااىيم بن زلمد بن صليم " ،األشباه كالنظائا" .كضع حواشيو كخاج
أحاديثو :الشيخ زكايا عمَتات( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ) ،صَُْ.
(ٖ) شهاب الدين أضبد بن إدريس القاايف " ،الفاكؽ  -أنوار الربكؽ يف أنواء الفاكؽ" ( .بَتكت :عادل الكتب،
بدكف تاريخ).ّٗ :ْ ،
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كما جعلوا رعاية ادلصاحل كعنع ادلفاسد ىو الوظيفة األساسية للسلطة احلاكمة ،كيتضح ذلك
جليا عن تعايفهم دلنصب اخلالفة بأهنا عوضوعة خلالفة النبوة ،يف حااسة الدين كسياسة الدنيا(ُ)،
كأهنا ضبل الكافة على عقتضى النظا الشاعي يف عصاحلهم األخاكية كالدنيوية الااجعة إليها(ِ).
كقد فصل الفقهاء يف كاجبات كرل األعا دبا يؤكد أف صبيعها تاجع إذل رعاية ادلصاحل الدينية
كالدنيوية ععا ،دبا يعود بالنفع على الناس أك يدفع الضار عنهم(ّ).
الفسع الجاىي :أٍنية مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
أ -ىذا ادلبدأ ديثل غاية السياسة الشاعية اليت جيب أف تسَت عليها الدكلة يف اإلسالـ؛ ألف
الشاع جاء لتحقيق ادلصاحل للناس كدفع ادلفاسد عنهم الدينية كالدنيوية ،كعليو فإف كظيفة
الدكلة اإلسالعية ىي جلب صبيع ادلصاحل للناس الثابتة كادلتغَتة يف صبيع األحواؿ ،كاألزعاف،
كاألعاكن ،كدفع صبيع ادلفاسد عنهم ،عن خالؿ العمل دبا جاءت بو النصوص الشاعية عن
أحكاـ ،كاالجتهاد دبا حيقق عقاصد الشايعة يف كل عا دل ياد فيو نص.
قاؿ العز بن عبد السالـ " :كعن تتبع عقاصد الشاع يف جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد حصل

"(ٓ).

لو عن رلموع ذلك اعتقاد أك عافاف ،بأف ىذه ادلصلحة ال جيوز إمهاذلا كأف ىذه ادلفسدة ال
جيوز قاباهنا كإف دل يكن فيها إصباع كال نص كال قياس خاص ،فإف فهم نفس الشاع
يوجب ذلك "(ْ).
قاؿ الزركشي" :كاحلق أف استقااء أحكاـ الشاع دؿ على ضبط ىذه األحكاـ بادلصاحل "(ٓ).
ب -يشكل ىذا ادلبدأ قاعدة عايضة لوالة األعا يعتمدكف عليها يف سياسة الاعية يف
صبيع أحواذلم لتنظيم شؤكهنم -عند عدـ كجود نص شاعي  -يف كل عا يستجد عن

(ُ) علي بن زلمد ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية" ( .القاىاة :دار احلديث ).ُٓ ،
(ِ) ابن خلدكف " ،عقدعة ابن خلدكف".َِِ ،
(ّ) ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية" ،َْ ،اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم"-ُْٖ ،
َِْ كعا بعدىا ،ابن صباعة" ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" ،ْٖ ،ابن خلدكف" ،عقدعة ابن
خلدكف".َِِ ،
(ْ) ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ" ،صُْٔ.،
(ٓ) بدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي " ،البحا احمليط" ( .طُ ،دار الكتيبُْٗٗ ،ـ).ِْٔ :ٕ ،
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احلوادث كالوقائع ،فيقوعوف جبلب عا يظها عن ادلصاحل ،كعنع عا يظها عن عفاسد (ُ)،
كقد بُت الفقهاء أف تصافات الااعي على الاعية عنوطة بادلصلحة.
كإذا نظانا إذل سَتة اخللفاء الااشدين  -رضي اهلل عليهم  -صلد أهنم قد أخذكا بادلصلحة
اتباعا عنهم لنهج الشاع يف ذلك ،فكانت ىي عستندىم يف أشياء
ادلاسلة فيما ال نص فيو ،ن

فعلوىا كجمع القاآف يف عصحف كاحد ،كيف إنشاء السجوف ،كتدكين الدكاكين ،كيف كثَت عن
األحكاـ (ِ).
املطلب الجالح :كيفية إعنال مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد
وفيه أربعة فروع:
الفسع األول :اعتناد املعايري الشسعية للنصلحة املدقصودة باجللب ،واملفسدة املدقصودة بامليع
كذلك لتسهيل العمل هبذا ادلبدأ ،كقد قسم الفقهاء ادلصلحة عن حيث اعتبار الشاع ذلا إذل
ثالثة أنواع (ّ).
األكذل :ادلصلحة ادلعتربة :كىي اليت ثبت اعتبار الشاع ذلا بنص أك إصباع (ْ).
كععيار ىذا النوع عن ادلصاحل ىو ثبوهتا بنص أك بإصباع ،كال ربتاج لشاط آخا ،كعثاذلا صبيع
عا أكجبو اهلل على عباده ،كالصالة كالزكاة كالصوـ كاحلج ،كالوفاء بالعهود كأداء األعانات ،ككل عا
نص على كونو حالال عن التصافات كالبيع كالقاض كالاىن ،أك عباحا عن ادلطعوعات كادلشاكبات
(ُ) ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ" ،ٕٗ ،زلمد الطاىا بن زلمد بن عاشور" ،عقاصد الشايعة اإلسالعية".
ربقيق زلمد احلبيب ابن اخلوجة ( ،قطا :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالعية ََِْ ،ـ).ِْْ :ّ ،
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،إعالـ ادلوقعُت" ،ُْٓ :ْ ،عبد الوىاب خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال
نص فيو" ( .طٓ ،الكويت :دار القلمَُِْ ،ق).ٖٖ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى" ِْٖ :ُ ،كعا بعدىا ،اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" ّ ِِٖ :كعا
بعدىا ،شهاب الدين أضبد بن إدريس القاايف " ،شاح تنقيح الفصوؿ" .ربقيق طو عبد الاؤكؼ سعد( ،
طُ ،شاكة الطباعة الفنية ادلتحدةُّٕٗ ،ـ ) ،ْْٔ ،سليماف بن عبد القوم الطويف " ،شاح سلتصا
الاكضة" .ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ( ،طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُٖٕٗ ،ـ)،َِٓ :ّ ،
ابن عاشور،
" عقاصد الشايعة اإلسالعية" ٕٖ ،كعا بعدىا.
(ْ) الغزارل " ،ادلستصفى " ،ِْٖ :ُ ،اآلعدم " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" ،َُٔ :ْ ،ابااىيم الشاطيب،
"االعتصاـ" ( بدكف بيانات).ِّٔ ،
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كإباحة الصيد كالتمتع بالطيبات يف ادلأكل كادلشاب كادللبس كادلسكن ،فعلى كرل األعا إقاعة ىذا
النوع عن ادلصاحل بُت الناس كربصيلها ذلم كاحملافظة عليها ،كعنع كل عا يؤدم إذل اإلخالؿ هبا قياعا
بأعا الشاع ال خالؼ يف ذلك ،فكل أعا أعا بو الشاع يكوف يف اعتثالو عصلحة.
الثانية :ادلصلحة ادللغاة :كىي اليت ثبت إلغاؤىا بنص أك إصباع (ُ).
كىذا النوع عكس النوع األكؿ كععيارىا ثبوت إلغائها بنص أك إصباع ،كعثاذلا عا حاعو الشاع
عن األفعاؿ كالزىن ،كقتل النفس بغَت حق ،كعن األقواؿ كشهادة الزكر ،كعن التعاعالت كالابا
كالغش ،كعن ادلشاكبات كشاب اخلما ،فهي ليست عصاحل كإف توىم بعض الناس أف فيها عصاحل
لكنها يف احلقيقة عفاسد؛ لذلك هنى اهلل عنها كاهلل ال ينهى عن شيء إال دلا علمو فيو عن ادلفسدة،
كالواجب على كرل األعا عنعها كدفعها كدرءىا بالوسائل ادلناسبة ادلؤدية ذلذا ادلنع كال رلاؿ لألخذ هبا
بعد إبطاذلا عن الشاع(ِ).
الثالثة :ادلصلحة ادلاسلة :كىي اليت سكت عنها الشاع ،فلم يثبت بشأهنا نص كال إصباع ،ال
على اعتبارىا كال على إلغائها (ّ) ،كأعثلتها كثَتة ،كجمع القاآف يف عصحف كاحد ،كالقوؿ بقتل
اجلماعة بالواحد ،كتضمُت الصناع ،كضماف الاىن ،كازباذ السجوف ،كازباذ بطاقات إثبات اذلوية،
ككتنظيم حاكة عاكر السيارات ...إخل ،كىذا النوع عن ادلصاحل ىو عيداف السياسة الشاعية
االجتهادية الواسع؛ ألف بابو عفتوح كعًتكؾ الجتهاد اجملتهدين يف كل زعاف كعكاف ،إلقاار ادلصاحل
ادلتغَتة كاحلادثة كادلتبدلة ،كعنع ادلفاسد احلادثة كادلتغَتة.
كقد كضع الفقهاء ضوابط ىذا النوع عن ادلصاحل فأجازكا األخذ هبا عند توفا الشاكط التالية:
الشاط األكؿ :أف تكوف ادلصلحة ادلااد األخذ هبا عالئمة دلقاصد الشاع كتتحقق ادلالءعة يف
ادلصلحة عند عدـ ععارضتها حلكم جاء بنص يف الكتاب أك السنة أك أصبع عليو الفقهاء(ْ) ،كشاط
و
دلقصد عن عقاصد التشايع عن حفظ ألعا ضاكرم ،أك رفع
أف يكوف العمل هبا يف ىذه احلالة زلققا
(ٓ)
حلاج الزـ ،فاالعتبار هبا ىنا حبسب عقاصد الشارع ،ال حبسب عقاصد ادلكلفُت .
عقصودا يعد عصلحة يبٌت عليها احلكم ،باعتبارىا علة
فكل عا حيقق أك حيفظ للشارع
ن
(ُ) الغزارل " ،ادلستصفى".ِٖٓ :ُ ،
(ِ) د .عصطفى ديب البغا" ،أثا األدلة ادلختلف فيها" ( .طّ ،دعشق :دار القلمَُِْ ،ىػ).ّّ-ِّ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى" ُ.ِٖٔ :
(ْ) الشاطيب " ،االعتصاـ " ،ّٕٓ ،البوطي " ،ضوابط ادلصلحة"ُِٗ ،ُُٗ ،كعا بعدىا ،خالؼ " ،عصادر
التشايع اإلسالعي فيما النص فيو".ََُ ،
(ٓ) د .فتحي الدريٍت" ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم يف التشايع اإلسالعي" ( .طّ ،بَتكت :عؤسسة
الاسالةَُِّ ،ـ ( ،ْٕٗ ،الشاطيب " ،االعتصاـ ".ّٕٖ ،
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عستوجبة لو ،فيناط احلكم بفعل حيققها(ُ) ،عثل تنظيم حاكة السَت بوضع اإلشارات كاشًتاط
الاخص ،كإنشاء اجلاععات كادلستشفيات كاألنفاؽ كاجلسور ،كتنظيم البناء ،كزبطيط الشوارع،
كجوازالتسعَت عند احلاجة ،كربديد ساعات الدكاـ إخل. . .
الشاط الثاين :أف تكوف ىذه ادلصلحة ععقولة ادلعٌت :أم ديكن إدراؾ كوهنا عصلحة أك
عفسدة بالنظا العقلي ،كىذا يعٍت قصا رلاؿ العمل بادلصلحة يف باب ادلعاعالت فقط ،كىي اليت
ديكن لذكم العقوؿ السليمة إدراؾ ادلصلحة فيها ،كال جيام العمل هبا يف باب العبادات(ِ) "ألف
عاعة التعبدات ال يعقل ذلا ععٌت على التفصيل"(ّ).
الشاط الثالث :أف تكوف ىذه ادلصلحة حقيقية ال كمهية:
بأف ربقق للناس يف حقيقة األعا نفعان أك تدفع عنهم ضاران كليس رلاد توىم(ْ).
الشاط الاابع :أف تكوف ىذه ادلصلحة عاعة:
بأف يؤدم العمل هبا إذل ربقيق نفع عاـ أك دفع ضار عاـ ،جلميع الناس أك ألكثاىم أعا إذا
ضار ألكثا الناس فال يسوغ األخذ هبا(ٓ).
كانت ربقق نفعا لفئة قليلة كيًتتب عليها ه
الفسع الجاىي :األخر بأزجح املصاحل(.)6
ألف ادلصاحل تتفاكت فيما بينها على ثالث درجات أعالىا ادلصاحل الضاكرية ،كأكسطها
احلاجية ،كأدناىا التكميلية ،فيكوف ادلوازنة بينها عند التعارض ،عن أجل عدـ األخذ دبصلحة
كتفويت عصلحة أىم عنها (ٕ).

(ُ) الدريٍت " ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم".َْٖ ،
(ِ) انظا يف ىذا ادلعٌت :ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ".َّ ،
(ّ) الشاطيب " ،االعتصاـ".ّٕٓ ،
(ْ) خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو" ،ََُ-ٗٗ ،د .رعضاف عبد الودكد عبد التواب،
"التعليل بادلصلحة عند األصوليُت " ( .نشا دار اذلدل للطباعة َُْٕىػ ).َُٕ ،
(ٓ) الفاسي " ،عقاصد الشايعة اإلسالعية" ،ُُٖ ،خالؼ " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو"،
ََُ ،أ .د .كىبة الزحيلي " ،أصوؿ الفقو اإلسالعي" ( .طُ ،دعشق :دار الفكأَُْ ،ىػ ):ِ ،
ََُ ،عبد التواب" ،التعليل بادلصلحة عند األصوليُت".ُُٕ ،
(ٔ) الفاسي " ،عقاصد الشايعة اإلسالعية كعكارعها" ،ُِٖ ،البوطي " ،ضوابط ادلصلحة " ِْٖ ،كعا بعدىا،
بعدىا ،الدريٍت " ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم".ْٕٖ ،
(ٕ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ُٕ :ِ ،ابن عبد السالـ" ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" ،صّٗ ،ابن عبد
السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ ".ٗ :ُ ،
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الض ياكًريَّةي ،ىي :اليت ىال بي َّد عنها يف قياـ عصاحل الدين كالدنيا ،كال تستقيم حياة
كادلصاحل َّ
الناس إال هبا ،أعا احلاجيات فهي عا حيتاج إليو الناس يف التوسعة عليهم عن ادلصاحل كاألعماؿ
كالتصافات اليت يف األخذ هبا تيسَت عليهم كرفع للحاج كادلشقة عنهم ،كإف دل يتم األخذ هبا
فتستما احلياة بدكهنا كلكن عع الضيق كاحلاج كادلشقة ،كأعا التحسينيات فهي يف بداية رتب ادلصاحل
ألنو ال تتوقف عليها احلياة كال يكوف يف عدـ األخذ هبا حاج أك عشقة على الناس ،كاألخذ هبا عن
باب التزيُت كالتجميل ،كسلوؾ زلاسن العادات كعكارـ األخالؽ ،كأحسن الطاؽ للحياة(ُ).
كىذا الضابط خاص عند كجود تعارض بُت عصلحتُت فأكثا كدل ديكن اجلمع يف األخذ هبما
ععا ،أك عند كجود تعارض بُت عصلحة كعفسدة كدل ديكن اجلمع بُت جلب ادلصلحة كدرء ادلفسدة،
فيتم ادلوازنة بينها لألخذ بادلصلحة الغالبة كدلنع ادلفسدة الغالبة أك ادلساكية للمصلحة ،ألف درء
ادلفاسد عقدـ على جلب ادلصاحل.
الفسع الجالح :اعتناد مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف األىظنة األساسية للحله
حبيث تسَت عليو السلطات ادلختلفة يف الدكلة ابتداءن بالسلطة العليا يف سياستها للاعية،
كعاكرا بالسلطة التنظيمية ( التشايعية ) ادلنوط هبا إصدار األنظمة كالقوانُت ،مث السلطة اإلدارية اليت
تنفذ األنظمة كتضع الشاكط كاإلجااءات لتنفيذىا كتديا ادلاافق العاعة ،فتتظافا جهود صبيع
السلطات يف تكاعلها عن أجل ربقيق ىذه الغاية.
الفسع السابع :مسايسة األعساف واملصاحل املتػرية
ىذا ادلبدأ يقتضي تغيَت األحكاـ االجتهادية ادلبنية على العاؼ أك ادلصلحة ،إذا تغَت العاؼ
أك ادلصلحة ،كذلك لتغَت أسباهبا ،كىذه قاعدة عسلم هبا عند الفقهاء ،فال ينكا تغَت األحكاـ
حبسب اقتضاء ادلصلحة ذلا زعانا كعكانا كحاالن ،الختً ىال ً
احلى ًادثىًة عن السابقة (ِ) ،كىكذا
الص
ور ٍ
ؼ ُّ
ٍ
ى
(ّ)
كلما جد جديد نافع فاألصل فيو اإلباحة ،ككلما جد جديد ضار فاألصل فيو ادلنع .
املطلب السابع :مدى تأثري مبدأ جلب املصاحل وميع املفاسد يف اليظاو األساسي للحله
جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد عًتتب على عبدأ الشاعية ،كدبا أف النظاـ األساسي للحكم قائم
(ُ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ِّ ،ُِ ،ُٖ :ِ ،ابن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" ،ّٖ ،ابن
عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" ِ ،ّٕ :أ .د .عبد الكاًن بن علي النملة " ،اجلاعع
دلسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ادلذىب الااجح"( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشدَُِْ ىػ ).ّٖٕ ،
(ِ) الزركشي " ،البحا احمليط يف أصوؿ الفقو" ،َِِ :ُ ،زلمد بن أيب بكا بن قيم اجلوزية" ،إغاثة اللهفاف عن
عصايد الشيطاف" .ربقيق بشَت زلمد عيوف ( ،طِ ،دعشق :عكتبة دار البيافُِِْ ،ىػ).ُّّ :ُ ،
(ّ) علي بن عبد الكايف السبكي " ،اإلهباج يف شاح ادلنهاج " ( .بَتكت :دار الكتب العلمية.ُٔٓ :ّ ،
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على عبدأ الشاعية ،فذلك يعٍت أف جلب ادلصاحل كعنع ادلفاسد يف صبيع رلاالت احلياة سيكوف كفق
الشايعة اإلسالعية ،كععلوـ أف الشايعة اإلسالعية يف تنظيمها حلياة الناس كتعاعالهتم جاءت بنوعُت
عن األحكاـ ،النوع األكؿ :أحكاـ شاعية نصية ثابتة تتناكؿ إعا الوقائع اليت فيها عصاحل دائمة
فتوجب األخذ هبا ،أك الوقائع اليت فيها عفاسد دائمة فتمنع عن األخذ هبا.
كالنوع الثاين عن األحكاـ :أحكاـ شاعية ظنية تقبل االجتهاد فيها عن أىل االجتهاد لبياف
حكمها الشاعي ،كىذا النوع يتناكؿ حكم الواقعات اليت تتغَت عصاحلها كزبتلف عن زعاف إذل زعاف
أك عن عكاف إذل عكاف.
فجلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد يكوف بتطبيق كال النوعُت عن األحكاـ ،فما ثبت حكمو
بنص شاعي فيطبق عليو حكمها ،كاليت دل ياد على حكمها نص ،أك كرد فيها نص ظٍت فعن طايق
االجتهاد يف استنباط أحكاعها يف حدكد النص إف كجد ،كإف دل يوجد نص فوفق عقاصد الشايعة
كقواعدىا العاعة.
كقد أكد الن ظاـ األساسي للحكم على األخذ دببدأ جلب ادلصاحل كدرء ادلفاسد كفق ادلفهوـ
الشاعي ،حيث بُت أف جلب ادلصلحة كدفع ادلفسدة دبفهوعهما الشاعي ديثل غاية السياسة اليت
تنتهجها حكوعة ادلملكة بسلطاهتا الثالث التنفيذية كالتنظيمية كالقضائية ،كأفاد النظاـ األساسي
العديد عن الواجبات اليت جيب على الدكلة القياـ هبا اعتثاال ألكاعا الشاع ،ابتداءن بادللك الذم عليو
أف يقوـ بسياسة األعة سياسة شاعية ،كيشاؼ على تطبيق الشايعة ،مث احلكوعة اليت جيب عليها
القياـ بتطبيق الشايعة اإلسالعية ،كضبل الوزراء ادلسؤكلية أعاـ ادللك عن عدـ تطبيقها(ُ).
قسم النظاـ الوقائع إذل قسمُت األكذل :تلك
كجايا على سنن الشايعة يف تناكذلا للوقائع فقد َّ
اليت عليها أحكاـ شاعية ،كىذا النوع أكجب فيو على احملاكم أف تطبق عليها أحكاـ الشايعة
اإلسالعية ،كفقان دلا َّ
دؿ عليو الكتاب كالسنة(ِ).
كأعا القسم اآلخا عن الوقائع اليت ال نص على أحكاعها ،فقد أسند النظاـ األساسي
للحكم إذل السلطة التنظيمية ادلتمثلة يف رللس الشورل كرللس الوزراء كضع األنظمة كاللوائح ،فيما
يحيقق ادلصلحة ،أك يافع ادلفسدة يف شؤكف الدكلة ،كفقان لقواعد الشايعة اإلسالعية ،كىي يسبارس
اختصاصاهتا كفقان ذلذا النظاـ ،كلنظاعي رللس الوزراء كرللس الشورل(ّ).
كأكجب على احملاكم بشأف ىذه الواقعات أف تطبق عا ييصدره كرل األعا عن أنظمة ال
(ُ) ادلواد ،ٕٓ ،ٓٓ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ٕٔ :نفس ادلاجع.
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تتعارض عع الكتاب كالسنة (ُ).
كما نص النظاـ األساسي للحكم على العديد عن الواجبات اليت تقوـ هبا الدكلة عن أجل
جلب ادلصاحل للناس سواء الدينية أك الدنيوية.
املبحح الجالح :مبدأ زعاية احلدقوق واحلسيات وتيظيه ممازستَا على أساس العدل واملساواة
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :مفَوو احلدقوق واحلسيات يف اإلسالو
كفيو ثالثة فاكع:
الفسع األول :تعسيف احلق
أكالن :تعايف احلق يف اللغة:
احلق لغة :ضد الباطل ،كيستعمل حبسب السياؽ دلعاف عتعددة عنها :الثابت ،ادلوجود ،ادلاؿ،
ادللك ،الالزـ ،الواجب ،كىي ععاف تاجع يف أصلها إذل الثبوت كالوجوب ،كيأيت دبعٌت العدؿ،
كاليقُت ،كالصحة ،كالذم يهمنا ىنا ععٌت الثبوت كالوجوب ،فاحلق ىو الشيء الثابت الذم ال
يسوغ إنكاره ،عن حق الشيء حيق إذا ثبت ككجب (ِ).
ثانيان :احلق يف االصطالح الفقهي:
فلم يذكا الفقهاء القداعى تعايفا اصطالحيا للحق ،كلعل ذلك ياجع إذل اكتفائهم بادلعٌت
اللغوم لوضوحو حيث جاء يف شاح كشف األساار على أصوؿ البزدكم تعايف احلق بأنو "ادلوجود
عن كل كجو الذم ال ريب يف كجوده"(ّ) ،كىو تعايف للحق بادلعٌت اللغوم.
كقاؿ اجلاجاين" :يف اصطالح أىل ادلعاين ىو :احلكم ادلطابق للواقع يطلق على األقواؿ

(ُ) ادلادة ،ْٖ :نفس ادلاجع.
(ِ ) اخلليل بن أضبد بن عماك الفااىيدم " ،كتاب العُت" .ربقيق د .عهدم ادلخزكعي ،د إبااىيم الساعاائي،
(نشا :دار كعكتبة اذلالؿ ،بدكف بيانات أخال) ،ٔ :ّ ،اذلاكم" ،هتذيب اللغة" ،ُِْ :ّ ،األزدم" ،
صبهاة اللغة" ،َُُ :ُ ،زين الدين زلمد بن أيب بكا الاازم" ،سلتار الصحاح" .ربقيق :يوسف الشيخ
زلمد( ،طٓ ،بَتكت :ادلكتبة العصاية ،الدار النموذجيةُٗٗٗ ،ـ) ،ٕٕ ،ابن عنظور" ،لساف العاب"،
َُ ،ْٗ :الفيوعي " ،ادلصباح ادلنَت" ،ُّْ :ُ ،علي بن زلمد اجلاجاين " ،التعايفات" .ربقيق إبااىيم
األبيارم( ،طِ ،بَتكت :دار الكتاب العايبُِٗٗ ،ـ) صٖٗ ،الفَتكزآبادل" ،القاعوس احمليط"،
صْٕٖ ،أبو البقاء " ،الكليات" ،صِّٔ.
(ّ ) عبد العزيز بن أضبد البخارم " ،كشف األساار شاح أصوؿ البزدكم"( .دار الكتاب اإلسالعي ،بدكف طبعة
كبدكف تاريخ).ُّْ :ْ ،
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كالعقائد كاألدياف كادلذاىب باعتبار اشتماذلا على ذلك كيقابلو الباطل"(ُ).
كإف كاف بعض الفقهاء عاؼ حق ادللك بأنو :قدرة يثبتها الشارع ابتداءن على التصاؼ إال
دلانع (ِ) .كقد تعاض بعض الفقهاء ادلعاصاين لتعايف احلق بتعاريف عتقاربة أذكا عنها:
ُ) ىو اختصاص يقار بو الشاع سلطةن أك تكليفان (ّ).
يستفاد عن ىذا التعايف أف عصدر احلق ىو الشاع ،كىو تعايف للحق دبعناه العاـ فيدخل
فيو صبيع احلقوؽ بأنواعها :الدينية كحق اهلل على العباد يف الصالة كالصياـ ،كادلالية كحق البائع يف
الثمن كحق الزكجة يف النفقة ،كاألدبية كحق الوالد يف طاعة أبنائو لو ،كاحلقوؽ العاعة كحق الدكلة
يف طاعة الاعية كاحلقوؽ غَت ادلالية كحق الوالية على النفس ،كما أنو يفيد بأف احلق قد تكوف
ادلصلحة فيو لصاحبو كحق ادللكية ،كقد تكوف ادلصلحة فيو لغَته إ ٍذ يكوف أحيانا سلطة على شيء
كحق ادللكية ،أك على نفس كحق احلضانة كالوالية على النفس ،كما قد يكوف تكليفا للشخص
بأداء حق الغَت عن عاؿ أك عمل(ْ).
ِ) ىو عصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص يقارىا ادلشاع احلكيم(ٓ).
كىذا التعايف أخص عن التعايف السابق لكنو يوضح غاية احلق ،فكل حق يتضمن
عصلحة ،كأف صاحب احلق خيتص بادلصلحة ادلقصودة عنو كحق ادلشًتم يف ادلبيع خيتص بو.
ّ) ىو اختصاص يقا بو الشاع سلطة على شيء ،أك اقتضاء و
أداء عن آخا ربقيقان دلصلحة ععينة(ٔ).
ٌ
كيفيد التعايف نفس ادلعاين يف التعايفُت السابقُت عن كوف احلق عصدره الشاع كأف كل حق
شاعو اهلل لتحقيق عصلحة ،كأف اختصاص صحاب احلق بادلصلحة دينحو سلطة ربصيلها ،فإف
كانت ادلصلحة زلل احلق عتعلقة بشيء عادم فتكوف سلطة صاحب احلق على ىذا الشيء عباشاة
الستيفائها ،كإف كانت ادلصلحة زلل احلق ال ديكن ربصيلها إال بواسطة شخص آخا فإف الشاع
دينح صاحب ادلصلحة سلطة عطالبة ىذا الشخص بأدائها سواء سبثلت يف قياعو بعمل ،أك اعتناع
عن عمل ،أك أداء شيء.
(ُ) اجلاجاين " ،التعايفات" ،صٖٗ.
(ِ) كماؿ الدين زلمد ابن اذلماـ " ،فتح القديا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).ِْٖ :ٔ ،
(ّ)أ .د عصطفى الزرقا" ،الفقو اإلسالعي يف ثوبو اجلديد" ( .دعشقُُٗٔ :ـ).ُٓ :ِ ،
(ْ) الزحيلي " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو".َِْٖ -ِّٖٗ :ْ ،
(ٓ) د .عوسى عبدالعزيز عوسى " ،ادلدخل لدراسة الفقو اإلسالعي"( .طبعة عاـ ُٖٓٗـ).ُِٗ ،
(ٔ) د .فتحي الدريٍت" ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده"(.طِ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُّٕٗ ،ىػ)،
ُّٗ.
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فاحلق إذان عنحة عن الشاع للعبد يستعملها على سبيل االختصاص لتحقيق ادلصلحة
ادلقصودة شاعا فإف كانت ادلصلحة عاعة للجميع ال خيتص هبا أحد كالتمتع بادلاافق العاعة ،فال
يسمى ذلك حقان ،كإمنا ىو رخصة عاعة للناس(ُ).
كدبا أف احلق عصدره الشاع فال يثبت إال بدليل شاعي.
الفسع الجاىي :تعسيف احلسية
أكالن :تعايف احلاية يف اللغة:
اع ً
ىص ىال ًف:
"(حَّا) ٍ
احلىاءي ىك َّ
الااءي ًيف الٍ يم ى
ضى
ف لىوي أ ٍ
جاء يف ععجم عقاييس اللغة ى
احلايٌة.
فاألكؿ :عا خالف العبوديٌة كبائ عن العيب كالنٌقص.
ٌ
حا ٌبُت احلاكريٌة ك ٌ
يقاؿ) ىو ٌ
(ِ
حاره" .
حا ،كيوـ ٌ
كالثٌاين :خالؼ الربد ،يقاؿ ىذا يوـ ذك ٌ
حيا فصار حااٌ ،كصبعو أحاار،
حا ٌ
الا ٌؽ ،عن ٌ
الاجاؿ خالؼ العبد؛ ألنٌو خلص عن ٌ
فاحلا عن ٌ
ٌ
احلا عن كل شيء أعتقو ،كرجل حا ،أم كاًن
حاة كصبعها حاائا ،ك ٌ
احلايٌة ،كاألنثى ٌ
حا ٌبُت ٌ
كرجل ٌ
(ّ)
الا ٌؽ أك اللؤـ .
احلايٌة كخلص عن الشوائب أك ٌ
األخالؽ ،كالعتيق عن ناؿ صباؿ ٌ
احلاية عن الناس:
حيا :عن احلاية ،ك ٌ
حا الاجل (ْ)ٌ
احلا كعنسوبة إليو ،يقاؿٌ :
فاحلايٌة :عصدر ٌ
ٌ
الا ٌؽ .
أخيارىم كأفاضلهم ،كتطلق على اخللوص عن الشوائب أك ٌ
ثانيان :احلاية يف االصطالح الفقهي :دل يفاد الفقهاء احلاية بتعايف اصطالحي كاكتفوا ببياف
أف العبد :ىو ادلملوؾ الغَت قادر على التصاؼ بسبب الاؽ ،كأف احلا ىو ادلالك ألعا نفسو كتدبَت
أعا أىلو القادر على كل التصافات ادلشاكعة كادلباحة(ٓ).
"كفضل األحاار على العبيد يف ادلً ً
لك كأسبابو كالقدرة على
قاؿ ابن قيم اجلوزية:
ٌ
(ُ) الزحيلي" ،الفقو اإلسالعي كأدلتو".َِْٖ -ِّٖٗ :ْ ،
(ِ) ابن فارس " ،ععجم عقاييس اللغة ".ٕ-ٔ :ِ ،
(ّ) الفيوعي " ،ادلصباح ادلنَت" ،صُِٖ.
(ْ) الفااىيدم " ،كتاب العُت" ،ِْ :ّ ،األزدم " ،صبهاة اللغة" ،ٗٔ :ُ ،ابن فارس" ،رلمل اللغة"،ُِِ ،
ابن عنظور " ،لساف العاب" َُ ،ِّْ :رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط".ُٔٓ ،
(ٓ) عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت ادلناكم " ،التوقيف على عهمات التعاريف" ( .طُ ،القاىاة :عادل الكتب،
َُٗٗـ) ، ُّٕ ،علي بن زلمد ادلاكردم " ،احلاكم الكبَت" .ربقيق الشيخ علي زلمد ععوض ،الشيخ
عادؿ أضبد عبد ادلوجود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُٗٗٗ ،ـ) ،َُْ :ٗ ،كماؿ الدين زلمد ابن
اذلماـ " ،فتح القديا" ( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ) ،ُٓٗ :ٔ ،أضبد بن زلمد الصاكم " ،بلغة
السالك ألقاب ادلسالك "( .دار ادلعارؼ ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).َٖٓ :ْ ،
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صاؼ"(ُ).
التٌ ٌ
فاحلا البالغ الاشيد ديلك أعا نفسو كتثبت لو القدرة على كافة التصافات ادلشاكعة دبقتضى
احلاية.
كاحلاية يف اإلنساف ىي األصل كعن كقع يف الاؽ يتحار بالعتق كياجع إذل عز احلاية ككاـ
األصل.
كاحلاية اليت ىي خالؼ العبودية كالاؽ ،أشبن عا ديتلكو اإلنساف كهبا تثبت القدرة للحا على
التصاؼ ادلشاكع عن إرادة كاختيار(ِ).
كليس ععٌت احلاية ىنا خالؼ العبودية فقط بل ععناىا أمشل عن ذلك ،فهي تطلق يف كالـ
العاب على ععنيُت ،أحدمها ناشئ عن اآلخا.
ادلعٌت األكؿ ضد العبودية ،كىي أف يكوف تصاؼ الشخص العاقل يف شؤكنو باألصالة
تصافا غَت عتوقف على رضا أحد آخا.
ادلعٌت الثاين :ناشئ عن األكؿ بطايق اجملاز يف االستعماؿ ،كىو سبكن الشخص عن التصاؼ
يف نفسو كشؤكنو كما يشاء دكف ععارضة (ّ).
فاحلاية بادلعٌت الشاعي يااد هبا أحد ععنيُت .األكؿ اخللوص عن العبودية فيقاؿ حا أم :غَت
شللوؾ ،كادلعٌت اآلخا ىو الاضا كاالختيار ،فيقاؿ :فالف حا يف تصافاتو أم غَت عكاه (ْ).
كقد تناكؿ عدد عن الباحثُت ادلعاصاين تعايف احلاية بتعايفات عتقاربة ،عنها:
 ىي :القدرة على التصاؼ دبلء اإلرادة كاالختيار(ٓ).ىي :ادلكنة العاعة اليت قارىا الشارع لألفااد على السواء ،سبكينان ذلم عن التصاؼ على خَتةعن أعاىم دكف اإلضاار بالغَت (ٔ).
 ىي :أف ديلك اإلنساف التوفيق بُت إرادتو كزلبتو حبيث ال يضطاه عاعل عا إذل توجيو إرادتو(ُ) ابن قيم اجلوزية" ،إعالـ ادلوقعُت ".َٓ :ِ ،
(ِ) القاايف " ،الفاكؽ ".ِِٗ :ّ ،
(ّ) ابن عاشور " ،عقاصد الشايعة".َُّ :ِ ،
(ْ) باقا شايف القاشي " ،نظاـ اإلسالـ السياسي" ( .طِ ،بَتكت :دار التعارؼ للمطبوعاتُٕٖٗ ،ـ)،
ُّٖ.ُْٖ-
(ٓ) زلمد ركاس قلعجي ،حاعد صادؽ قنييب " ،ععجم لغة الفقهاء( .طِ ،دار النفائس للطباعة كالنشا كالتوزيع،
كالتوزيع ُٖٖٗ ،ـ).ُٕٗ ،
(ٔ) فتحي الدريٍت " ،خصائص التشايع اإلسالعي يف السياسة ك احلكم"( ،بَتكت :لبنافُٖٕٗ ،ـ).َْْ ،
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ضلو عا ال تاضى عنو نفسو)ُ(.
كشلا تقدـ ديكن ربديد ععٌت احلاية ادلااد ىنا بأهنا :ادلكنة العاعة اليت يقارىا الشارع لألفااد،
حبيث ذبعلهم قادرين على أداء كاجباهتم كاستيفاء حقوقهم ،كاختيار عا جيلب ادلنفعة كيدرأ ادلفسدة
دكف إحلاؽ ضار باآلخاين(ِ).
الفسع الجالح :ازتباط احلدقوق واحلسيات يف اإلسالو بالتلاليف الشسعية
احلقوؽ عتفاكتة فيما بينها كيقدـ بعضها عند تعارضها كفق ضوابط شاعية (ّ) ،كليس ععٌت
احلق أف يكوف فيو لإلنساف حاية استعمالو كاستيفائو أك تاكو بل خيتلف األعا عن حق آلخا،
فهناؾ حقوؽ لإلنساف جيب عليو استعماذلا كازباذ السبل الالزعة لتحصيلها فإف دل يقم بذلك فهو
آمث ،كحق احلياة فقد أكجب اهلل احملافظة على النفس بتغذيتها دبا يقيمها كعدـ تعايضها للهالؾ،
كما أف ىناؾ حقوؽ لإلنساف لو احلاية يف استعماذلا ،كحاية اختيار عا يعجبو عن أنواع ادلطعوعات
كادللبوسات ادلشاكعة ك تاؾ عا ال حيبو كىذا عا يدؿ عليو ادلباح(ْ).
كذلذا تناكؿ العلماء احلق عند حبثهم يف أفعاؿ ادلكلف عن حيث حكم الشاع فيها ،ألف
احلكم الشاعي عند األصوليُت ىو خطاب اهلل ادلتعلق بفعل ادلكلف(ٓ) ،كعند الفقهاء أثا ىذا
اخلطاب كعدلولو يف تكليف ادلكلف بفعل كاجب أك عندكب أك تاؾ زلاـ أك عكاكه أك فعل
عباح(ٔ) ،ككل فعل عن أفعاؿ ادلكلف يتضمن حقا لو أك كاجبا عليو ،لذلك بُت الفقهاء أف كل
(ُ) زلمد سعيد البوطي" ،اإلسالـ عالذ كل اجملتمعات اإلنسانية"(.طُ ،بَتكت :دار الفكاُْٖٗ ،ـ).َُّ ،
(ِ) د .رحيل زلمد غاايبة " ،احلقوؽ كاحلايات السياسية يف الشايعة اإلسالعية " ( .طُ ،دار ادلنار للنشا
كالتوزيعَََِ ،ـ).ُْ ،
(ّ) ابن عبد السالـ" ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ"ُُٖٔ ،ُّٓ :ُ ،كعا بعدىا.
(ْ) الشاطيب " ،ادلوافقات ".َُْ -َُِ :ّ ،
(ٓ) الغزارل " ،ادلستصفى" ،صٖ ،الزركشي" ،البحا احمليط " ،ُٖٓ :ُ ،علي بن سليماف ادلاداكم " ،التحبَت
شاح التحايا يف أصوؿ الفقو" .ربقيق د .عبد الاضبن اجلربين ،د .عوض القاين ،د .أضبد السااح ( ،طُ،
الاياض :عكتبة الاشد َََِـ) ،ُٕٗ :ِ ،بدر الدين زلمد الزركشي " ،تشنيف ادلساعع جبمع اجلواعع"
ربقيق :د سيد عبد العزيز ،كد .عبد اهلل ربيع ( ،طُ ،عكتبة قاطبة للبحث العلمي كإحياء الًتاث ،توزيع
ادلكتبة ادلكيةُٖٗٗ ،ـ).ُّٕ :ُ ،
(ٔ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ْٓٗ :ّ ،التفتازاين " ،شاح التلويح على التوضيح" ،ِْٕ :ِ ،زلمد أعُت بن
ادلعاكؼ بأعَت بادشاه " ،تيسَت التحايا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ ) ِ.ُّْ :
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حكم شاعي فيو حق إعا هلل ،أك لًٍلعًبد ،أك عشًتؾ بينهما (ُ) ،كأف كل حكم يف أحكاـ الشايعة
الش ًاعية
شاع لتحقيق دلصلحة دينية أك دنيوية أك أخاكية ،للفاد أك للجماعة ،فجاءت التكاليف َّ
عااعية دلصاحل العباد كلها (ِ) ،ادلتمثلة يف حفظ دينهم كنفوسهم كعقوذلم كأعااضهم كأعواذلم(ّ).
فهذه ادلصاحل اخلمس األساسية تاجع إليها صبيع ادلصاحل الفاعية ،كىي زلور حقوؽ اإلنساف
كحاياتو(ْ) ،كبتحصيلها تستقيم حياة الناس كلهم؛ لذلك تناكذلا الشاع بأحكاـ تكفل إجيادىا
كحفظها كبقاءىا ،كسبنع عن االعتداء عليها ،كجعل أكثاىا حقوقا كاجبة على الفاد دلصلحة نفسو،
أك دلصلحة غَته ،أك كاجبة على اجلماعة دلصلحتها ،أك دلصلحة الفاد(ٓ).
كبذلك يتضح أف الشاع ىو عصدر احلقوؽ كاحلايات ،كأف اهلل شاع لإلنساف صبيع عا حيتاج
إليو عن احلقوؽ كاحلايات يف تسيَت حياتو كربقيق عصاحلو كعنافعة الدنيوية كاألخاكية ،كحق اإلنساف
يف احلياة ،كيف ادللكية كيف التعليم ،كيف تكوين األساة ،كيف العمل ،كيف التعبَت عن الاأم دبا يتفق عع
الشاع . . .إخل ،كأكجب على الناس صبيعا احًتاـ احلقوؽ كوهنا تكليفات شاعية ،لتحصيل ادلصاحل
الواجبة كادلندكبة كعنع ادلفاسد احملاعة كادلكاكىة (ٔ) ،كقد أفاضت النصوص الشاعية عن القاآف
كالسنة ،بإيضاحو دبا ال رلاؿ لسادىا ىنا.
كبناءن على ذلك ديكن القوؿ بأف احلقوؽ كاحلايات ىي :عا شاعو اهلل للعباد عن التصافات
لتحقيق عصلحة كدرء عفسدة .كبياف ذلك فيما يأيت:
عا شاعو اهلل :يعٍت أف احلق ال يكوف حقا إال إذا شاعو اهلل حقا ،كأف صبيع احلقوؽ عصدرىا
الشاع(ٕ).
لعباده :يشمل صبيع اخللق ،فادا كاف أك صباعة ،فيدخل فيو حقوؽ الفاد حبسب كضعو
َّىاف " ،تقوًن النظا يف عسائل خالفية ذائعة ،كنبذ
(ُ) الشاطيب " ،ادلوافقات " ،ّٓٓ :ِ ،زلمد بن علي بن الد َّ
عذىبية نافعة ،شعيب ،ربقيق :د .صاحل بن ناصا بن صاحل اخلزًن ( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ََُِـ ،ُّْ :ْ ،ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ".ُّٓ :ُ ،
(ِ) الشاطيب " ،ادلوافقات" ،ُٕٖ :ٓ ،ابن عبد السالـ " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ.ّٕ :ِ ،
(ّ) الغزارل " ،ادلستصفى".ُْٕ ،
(ْ) د زلمد الزحيلي " ،عقاصد الشايعة أساس حقوؽ اإلنساف" ،حبث عنشور يف كتاب األعة – الصادر عن
كزارة األكقاؼ القطاية ُِّْىػ َٕ ،كعا بعدىا.
(ٓ) ابن عبد السالـ " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد".َٓ ،
(ٔ) زلمد بن علي بن حسُت " ،هتذيب الفاكؽ كالقواعد السنية يف األساار الفقهية" ( ،عطبوع عع أنوار الربكؽ
يف أنواء الفاكؽ ،للقاايف ،بدكف تاريخ ).ُْٖ :ِ ،
(ٕ) الشاطيب" ،ادلوافقات" ،َُْ :ّ ،الدريٍت" ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده".َٕ ،

- 633 -

مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية –العدد  -581الجزء الثاني

فهناؾ حقوؽ للجنُت ،كللمولود ،كللصيب ،كللمجنوف ،كللمعتوه ،كىناؾ حقوؽ للبالغ العاقل ،على
أم صفة كاف تاجاا ،عزارعا ،عهندسا ،طبيبا ،أبا ،زكجا ،زكجة ،حاكما ،قاضيا ،كزياا ،كىناؾ
حقوؽ للجماعة بكلها عاعة الناس كحقوؽ جلماعة ععينة كالذعيُت.
التصافات :لفظ عاـ يدخل فيو التصافات اإلجيابية كالسلبية فيشمل صبيع األقواؿ كاألفعاؿ
ادلطلوبة على سبيل الوجوب أك الندب عن الفاد أك اجلماعة ،كاليت تعترب حقوقا كاجبة أك عندكبة
على الفاد لتحقيق عصلحة نفسو أك لتحقيق عصلحة الغَت كالواجبات على اجلماعة لنفسها أك
للفاد.
كيشمل صبيع األفعاؿ ادلطلوب تاكها على سبيل احلاعة أك الكااىة ،حيث تعترب ىذه األفعاؿ
انتهاكات كذباكزات على حقوؽ كحايات اآلخاين كلذلك جعلها اهلل عوانع كحدكد.
كما يدخل يف التصافات الفعل الذم أعطى الشاع للمكلف احلاية بُت فعلو كتاكو بدكف
إلزاـ كىو عا يسمى بادلباح ،كىذا فيو ععٌت احلاية كىو عنح ادلكلف رخصة الفعل أك الًتؾ دكف
ثواب أك لوـ.
فيتضح أف أحكاـ الشاع اخلمسة ىي أدلة احلقوؽ كاحلايات كبذلك يكوف استعماؿ احلق
أك احلاية حبسب احلكم الشاعي الداؿ عليو ،فقد يكوف كاجبا ،أك عندكبا ،أك عباحا ،أك عكاكىا،
أك زلاعا .كيثاب اإلنساف على اعتثاؿ الشاع طوعا يف أداء الواجبات كادلندكبات عن احلقوؽ لو أك
عليو كعلى تاؾ احملاعات كادلكاكىات عن التصافات اليت تشكل اعتداءات على حقوؽ كحايات
اآلخاين.
لتحقيق عصلحة :ادلااد هبا النفع الذم أقاه الشاع كادلًتتب على ىذا الفعل أك القوؿ أك
الواقعة ،كيشمل صبيع ادلصاحل الفادية كالعاعة بأنواعها اخلمسة ادلتعلقة بالدين أك النفس أك العقل أك
العاض أك ادلاؿ.
أك دلنع عفسدة :يشمل عا طلب عن ادلكلف تاكو على سبيل احلاعة أك الكااىة.
كفيو ثالثة فاكع:

املطلب الجاىي :معيى زعاية احلدقوق واحلسيات

الفسع األول :معيى السعاية
الشيء كحسن التعهد لو كرعاية اإلنساف تدبَت أعوره
الاعاية عأخوذة عن الاعي ،كىو حفظ ٌ
كتدارؾ عصاحلًو ،كالااعي :ىو عن إليو تدبَت الشيء كسياستو كحفظو كإصالحو(ُ) ،كقد جاء يف
(ُ) بدر الدين زلمود بن أضبد العيٍت " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم"( .بَتكت :نشا زلمد أعُت دعج= ،
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احلديث عن قولو عليو الصالة كالسالـ " :اإلعاـ راع كعسؤكؿ عن رعيتو " (ُ).
احلىافًظ ادلؤسبن على حقوقهم كحاياهتم اليت هبا تتحقق عصاحلهم
فاحلاكم ىو الااعي لاعيتو ٍ
الدينية كالدنيوية ،جاء يف ادلوافقات أف حفظ ادلصاحل يكوف بأعاين " :أحدمها :عا يقيم أركاهنا
كيثبت قواعدىا ،كذلك عبارة عن عااعاهتا عن جانب الوجود .كالثاين :عا يدرأ عنها االختالؿ الواقع
أك ادلتوقع فيها ،كذلك عبارة عن عااعاهتا عن جانب العدـ"(ِ).
إذا الاعاية تشمل ثالثة أعور ،األكؿ :إجياد احلقوؽ كاحلايات :كاإلجياد يستلزـ تقاياىا أكال مث
تنظيمها بتحديد قيودىا كضوابطها دبا يتفق عع أحكاـ الشايعة ،مث تسهيل كسائل كسبل استيفائها
كربصيلها كاستعماذلا ،مث حث الناس عل فعل ادلندكب عنها كإلزاعهم بالقياـ بالواجب عنها.
الثاين :احلفظ للحقوؽ كاحلايات بعد إجيادىا بأف يديكن أصحاهبا عن استعماذلا كعباشاهتا
حبسب الغاية ادلقصودة عنها.
الثالث :احلااسة كاحلماية للحقوؽ كاحلايات عن االعتداءات :كذلك دبنع كل عا يؤدم إذل
اإلخالؿ هبا كازباذ التدابَت االحًتازية حلمايتها عن االعتداء ،كتنفيذ العقوبات الاادعة على عن
يعتدم عليها ،كذلك بإلزاـ الناس باحًتاـ احلقوؽ كاحلايات ،كعدـ التعدم عليها كضبلهم على فعل
الواجبات ،كتاؾ ادلعاصي كاحملاعات.
الفسع الجاىي :ملاذا تعد زعاية احلدقوق واحلسيات مً املبادئ األساسية للسياسة الشسعية؟
تعد رعاية احلقوؽ كاحلايات عن ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية؛ بل عن أعظم كاجبات
الرب كالفاجا ،كالعادؿ
السلطة احلاكمة؛ ألف اهلل شاع التكاليف للعباد ليمتثلوىا طوعا ،كيف الناس ُّ
كالظادل ،كالطائع كالعاصي ،لذلك أكجب اهلل اختيار حاكم يقوـ على الناس ،كجعلو عن ضاكريات
الشاع ،دلا يًتتب على كجوده عن حفظ ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،فاإلعاـ العادؿ ذبتمع بو الكلمة،
كيقيم أحكاـ اهلل ،كيسوس الاعية بأحكاـ الشايعة ،يسعى لتحقيق عصاحلهم ،كعنع ادلفاسد عنهم،
كدينع التظادل بينهم ،كحيمي حقوقهم كحاياهتم ...إخل(ّ) ،كقد أصبل الفقهاء عهمة السلطة احلاكمة
= بدكف تاريخ).َُٗ :ٔ ،
(ُ) أخاجو البخارم " ،اجلاعع الصحيح ادلسند" ،ٓ :ِ ،حديث رقم (ّٖٗ) ،كعسلم " ،صحيح عسلم":ِّ ،
ُْٗٓ ،حديث رقم (ُِٖٗ) ،كاللفظ للبخارم.
(ِ) الشاطيب " ،ادلوافقات".ُٖ :ِ ،
(ّ) إمساعيل بن عما بن كثَت " .تفسَت القاآف العظيم" .ربقيق ساعي بن زلمد سالعة( ،طِ ،الاياض :دار طيبة
للنشا كالتوزيع ُٗٗٗ ـ ) ،ُِِ :ُ ،سااج الدين عما بن علي النعماين " ،اللباب يف علوـ الكتاب"= .
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يف أعاين مها :إقاعة الدين كسياسة الدنيا بو ،كفاعوا عليهما الكثَت عن الواجبات كادلهاـ(ُ).
كبتتبع أقواؿ الفقهاء يف ىذه ادلهاـ كالواجبات صلد أهنا تتضمن كاجب الاعاية حلقوؽ الناس
كحاياهتم على أساس العدؿ كادلساكاة(ِ).
فبإجياد احلقوؽ كحفظها كضبايتها يتحقق عقصود الشارع عن إنزاؿ التشايع ،كىو ربصيل
ادلصاحل اليت أرادىا اهلل للناس كدفع ادلفاسد عنهم ،فيبقى الدين زلفوظا عن العبث كتعيش األنفس
راضية عطمئنة ،كيعاؼ الناس كل عنهم حبسب عاكزه عا لو عن حقوؽ كعا عليو عن كاجبات،
فيتمكن عن ربصيل عا لو ،كأداء عا عليو ،طوعا أك كاىا ،فإذا قاعت الدكلة باعاية احلقوؽ كاحلايات
كأيقن الناس عن قدرة السلطة على حااستها كضبايتها حصل األعن العاـ للناس على دينهم
كنفوسهم كعقوذلم كأعااضهم كأعواذلم ،كباألعن يعيشوا باطمئناف ،كينهضوا للبنياف ،كيسعوا للتنمية
كاإلزدىار ،كل حبسب كضعو ،الصانع يف عصنعو ،كالتاجا يف ذبارتو ،كادلعلم يف عدرستو ،كاجلندم
يف ثكنتو ،فتستقيم احلياة كحيصل النمو كالتطور كاإلزدىار كالاخاء.
الفسع الجالح :السعاية جيب أٌ تلوٌ على أساس العدل واملساواة
لكي تتحقق ادلصاحل ادلقصودة عن احلقوؽ كالواجبات كاحلايات ال بد كأف تقوـ السلطة
احلاكمة باعايتها على أساس العدؿ كادلساكاة اليت ذبعل الناس ياضوف كيسلموف كينقادكف ذلا فتستقا
أحواذلم كتنتظم ععيشتهم(ّ).
ككجوب العدؿ كادلساكاة دلت عليو كثَت عن النصوص القاآنية كالنبوية ،فهو عبدأ رباين أكجبو
اهلل على الناس صبيعا يف تعاعالهتم كل حبسب كضعو ،فقاؿ تعاذل :ﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋﱌ ﱠ احلديد ،ِٓ :كأعا احلكاـ بأف يقيموه بُت العباد
فقاؿ تعاذل :ﭐﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
= ربقيق الشيخ عادؿ أضبد عبد ادلوجود كالشيخ علي زلمد ععوض ( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية
ُٖٗٗـ ) ،ِّّ :ٕ ،زلمد بن علي ال ىق ٍلعي " ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" .ربقيق إبااىيم يوسف
عصطفى عجو( ،طُ ،األردف :عكتبة ادلنار ،بدكف تاريخ) ْٗ.
(ُ) ادلاكردم" ،األحكاـ السلطانية" ،َْ ،ابن كثَت" ،تفسَت القاآف العظيم" ،ُِِ :ُ ،النعماين " ،اللباب يف
علوـ الكتاب" ،ِّّ :ٕ ،القلعي" ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" ْٗ.
(ِ) اجلويٍت" ،غياث األعم يف التياث الظلم.ِِ ،
(ّ) علي بن زلمد ادلاكردم" ،تسهيل النظا كتعجيل الظفا يف أخالؽ ادللك" .ربقيق زلي ىالؿ الساحاف كحسن
الساعايت( ،بَتكت :دار النهضة العابية ،بدكف تاريخ).ُٖٔ ،
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النساء ،ٖٓ :فعدؿ احلاكم يكوف بادلساكاة بُت الناس يف تقايا احلقوؽ كالواجبات ،كبأخذ احلق شلن
كجب عليو دلن كجب لو (ُ) ،كيف ادلساكاة بينهم يف ادلعاعلة ،كيف تطبيق األحكاـ كاحلدكد كاألنظمة،
كيف صبيع عا يتساكل ادلسلموف فيو ابتداءن كوجوب العبادة عن الصالة كالصياـ ،ككحق احلياة،
كسالعة اجلسد ،كالعقل ،كالعاض ،كحق احلاية ،كحاية التملك ،كحاعة ادلسكن ...إخل.
كىناؾ عن احلقوؽ عا يقتضي العدؿ عدـ ادلساكاة بُت الناس فيها ،كما ىو الشأف يف حق
شغل الوظائف ادلختلفة فإنو يكوف حبسب التخصص كتوفا الكفاءة كالقدرة كادلؤىل ،فيعطى كل
كاحد حقو حبسب كفاءتو كعؤىلو كىكذا ،فما كانت عن احلقوؽ كالواجبات عفاكضة على الناس
على السواء فيجب رعايتها كحفظها ذلم على السواء ،كعا كاف خيتلف عن احلقوؽ العتبارات
عسوغة شاعا فيجب إقاعتها كحفظها على كجهها؛ حىت ياضى الناس كربفظ حقوقهم كعصاحلهم.
املطلب الجالح :كيفية إعنال مبدأ زعاية احلدقوق واحلسيات
كفيو ثالثة فاكع:
تبُت أف احلقوؽ كاحلايات عصدرىا الشاع ،كأف تشايعها لتحقيق عصاحل ،أك لدرء عفاسد،
خاصة أك عاعة ،كلذلك جعلها تكاليف شاعية ،فكاف رعاية احلقوؽ كاحلايات عن عبادئ السياسة
الشاعية اليت سبارسها السلطة احلاكمة يف الدكلة اإلسالعية ،كلكي تتحقق رعاية احلقوؽ كاحلايات
على الوجو الذم تتحقق بو ادلقاصد الشاعية ،يلزـ قياـ السلطة احلاكمة بتقاياىا أكال ،مث تنظيمها،
كاإللزاـ هبا ،كضبايتها ،كبياف ذلك ،يف اآليت:
الفسع األول :كيفية تدقسيس احلدقوق واحلسيات
تقايا احلقوؽ كاحلايات يكوف بالنص عليها يف األنظمة األساسية ،كتبيينها كإعالهنا للناس،
كىذا عن عهمة السلطة العليا يف الدكلة ،كحيث أف عصدرىا الشاع فذلك يقتضي االستعانة يف
تقاياىا بعلماء الشايعة ادلتبصاين بأدلتها؛ لبياف احلقوؽ كاحلايات كالواجبات األساسية اليت ال
تستقيم حياة الناس إال هبا.
كاحلقوؽ كاحلايات يف الشايعة عقارة حبسب أدلتها كىي على ثالثة عااتب.
األكذل :حقوؽ عقارة بأدلة قطعية يف ثبوهتا كيف داللتها ،فال رلاؿ لالجتهاد فيها ،كتشمل
صبيع احلقوؽ كاحلايات الضاكرية اليت ال تستقيم حياة الفاد كاجلماعة إال هبا؛ لذلك جعلها اهلل
كاجبات -كحقوؽ اهلل يف العبادات بأنواعها ،كحقوؽ الناس أفاادا كصباعات ،يف احلفاظ على
(ُ) ابن صباعة" ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" ،صٗٔ ،زلمد رشيد رضا " ،تفسَت ادلنار"( .عصا:
اذليئة ادلصاية العاعة للكتابَُٗٗ،ـ).ّّٓ :َُ ،ُُِ :ّ ،
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دينهم ،كنفوسهم ،كعقوذلم ،كأعااضهم ،كأعواذلم ،-أك جعلها زلاعات قطعية  -كتحاًن الادة كالقتل
بغَت حق ،كرباًن الزىن كالساقة كالابا . . .إخل ،كدل يًتؾ ألحد عن الناس تقاياىا أك إلغائها؛ لعلمو
سبحانو كتعاذل بأف حياة الناس تستقيم باعتثاؿ ىذه الواجبات فتتحقق عصاحلهم ،كبًتؾ ىذه
احملاعات تندرئ عنهم ادلفاسد.
كالثانية :حقوؽ عقارة بأدلة ظنية :كىي اليت عليها نصوص ظنية ،يف ثبوهتا ،أك داللتها ،أك
فيهما ععا ،كربتاج إذل اجتهاد عن أىل االجتهاد يف عوضع الظن فيها ،كحبسب نتيجة االجتهاد
كالًتجيح تتقار ىذه احلقوؽ كاحلايات كنوع التكليف هبا.
كالثالثة :حقوؽ تتقار باالجتهاد كىي تلك اليت ال كجود لنص فيها ،كىي عًتككة الجتهاد
اجملتهدين يف بياهنا ،شاط أف تتفق عع عقاصد الشاع كقواعده العاعة ،كال يزبالف حكما ثبت بنص،
فتشمل احلقوؽ الناشئة عن الوقائع ادلتجددة كادلتغَتة يف كل زعاف كعكاف ،كتقاياىا حبسب عا إذا
كانت ذبلب عصاحل للناس ،كال تتعارض عع أحكاـ الشاع ،فتنشأ بتقاياىا أنواع عن احلقوؽ
كاحلايات ،كتتجدد حبسب تغَت الزعاف كتطوره.
الفسع الجاىي :تيظيه ممازسة احلدقوق واحلسيات
تنظيم شلارسة احلقوؽ كاحلايات يكوف بتحديد عضموف احلق ،كصاحب احلق ،كحدكد
استعمالو كضوابطو ،كعىت يكوف كاجبا على الشخص ،أك على اجلماعة ،أك على السلطة ،كعىت
يقدـ احلق العاـ على احلق اخلاص ،كربديد التدابَت الواقية عن االعتداء ،كالعقوبات الاادعة
للمعتدم ،كربديد اجلهة ادلناط هبا اإلشااؼ على رعاية احلقوؽ كاحلايات ،ككسائل كطاؽ ربقيق
ذلك ،كجهة الضبط ككسائل الضبط ،ككل ذلك جيب أف يتم بضوابط شاعية ربقق التوازف بُت
ادلصلحة اخلاصة كادلصلحة العاعة ،كتقيم العدؿ كادلساكاة بُت الناس ،كذلك عن عهاـ السلطتُت
التنظيمية ،كالتنفيذية ،فالتنظيمية تضع األنظمة ادلتنوعة جلميع احلقوؽ كاحلايات كالواجبات لألفااد
كالفئات كالسلطات ،كبياف األنشطة اإلنسانية ادلشاكعة الفادية كاجلماعية ،لكل نشاط على حده،
فتجمع حقوؽ الفئة اليت سبارس ىذا النشاط ،كادلوظفُت كالعماؿ كالتجار كالصناع كادلزارعُت. . .
إخل ،كإصدارىا يف نظاـ خاص بكل عنها كنظاـ ادلوظفُت أك العماؿ عثال . . .كالسلطة التنفيذية
شلثلة يف رللس الوزراء ،كالذم لو أف يصدر اللوائح كالقاارات ادلنظمة للحقوؽ كاحلايات ،ككما ديكن
أف تصدر القاارات عن الوزارة ادلختصة اليت تتوذل اإلشااؼ كالاقابة لنوع عن أنواع النشاط اإلنساين
كأف تصدر كزارة الصحة تعميما حبقوؽ ادلاضى ،أك تصدر كزارة الشؤكف االجتماعية قااران حبقوؽ
ادلسنُت كالعجزة’ أك األيتاـ ،أك األراعل ،كىكذا ،كهبذا التنظيم تصبح حقوؽ الناس كحاياهتم
ععلوعة ككاضحة يف صبيع أحواذلم كأنشطتهم كأعماذلم ،كتتمكن كل فئة عن ععافة عاذلا كعا عليها
فيلتزعوف هبا كيسَتكف على كفقها ،فتتحقق عصاحلهم كتندرئ عنهم ادلفاسد.
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الفسع الجالح :محاية احلدقوق واحلسيات
يكوف بتفعيل التدابَت االحًتازية الواقية عن االعتداء ،كقياـ جهة اإلشااؼ بتطبيق النظاـ،
كقياـ سلطة الضبط بتعقب ادلعتدم؛ ليناؿ اجلزاء على االعتداء ،كتقدديو للقضاء لتطبيق العقوبات
حاؿ ثبت االعتداء ،كقد حاصت الشايعة على ضباية احلقوؽ كاحلايات بتقايا جزاءات دنيوية
كأخاكية ،كحددت اجلزاءات الدنيوية لالعتداءات على احلقوؽ كاحلايات األساسية بنصوص قطعية،
كوجوب القصاص ،كحد الادة ،كحد الزىن . . .إخل كتاكت ربديد اجلزاء على فعل كثَت عن ادلعاصي
الجتهاد كرل األعا ،الذم لو حق التعزيا ،أم ربديد عقوبات للمعاصي اليت هنى عنها الشاع كدل
حيدد ذلا عقوبة ،كحلماية احلق لصاحبو عن أم اعتداء ،يكوف لو اللجوء إذل احلاكم – احملكمة
ادلختصة  -السًتداد حقو يف حاؿ االعتداء عليو إف كاف عاديا كعوجودا ،أك ضمانو بادلثل أك
بالقيمة إف تعسا اسًتجاعو ،كإقاعة احلد أك التعزيا على ادلعتدم على حق ععنوم حبسب نوع
االعتداء ،كما بينت الشايعة أف ىناؾ جزاءن أخاكيان حىت يلتزـ الناس  -طوعا  -باحًتاـ احلقوؽ
كاحلايات.
املطلب السابع :زعاية احلدقوق واحلسيات يف اليظاو األساسي للحله
بُت النظاـ أف الدكلة تقوـ باعاية احلقوؽ ،كاحلايات ،كأف ذلك يقوـ على أساس العدؿ
كادلساكاة كفق الشايعة اإلسالعية(ُ).
كنص النظاـ على الكثَت عن احلقوؽ كاحلايات اليت تقوـ الدكلة باعايتها كضبايتها ،فعلى سبيل
ادلثاؿ ،بُت النظاـ أف حق اإلنساف يف احلياة الكادية تكفلو الدكلة ،حيث تقوـ الدكلة بتوفَت حياة
كادية لكل عواطنيها كالقاطنُت يف إقليمها ،كتعمل على توفَت األعن ذلم ،كسبنع صبيع االعتداءات اليت
قد ربصل ،كرباسب كتعاقب عن يقع عنو أم اعتداء (ِ) ،كضمنت لكل عن يقع عليو اعتداءه حق
التقاضي بالتساكم للمواطنُت كادلقيمُت يف ادلملكة(ّ).
كعن احلقوؽ اليت نص ي
عليها النظاـ كجعلها كواجبات على الدكلة قياـ الدكلة بتوفَت التعليم
العاـ ،كالتزاعها دبكافحة األعية ،ككاجب االعتناء بالصحة العاعة ،كتوفَت الاعاية الصحية لكل
عواطن(ْ) .كما بُت النظاـ أف ادللكية كرأس ادلاؿ ،كالعمل ،عقوعات أساسية يف الكياف االقتصادم
كاالجتماعي للملكة .كأهنا حقوؽ خاصة تؤدم كظيفة اجتماعية ،كفق الشايعة اإلسالعية ،كأف
الدكلة ً
تكفل حاية ادللكية اخلاصة كحاعتها ،كأنو ال ينزع عن أحد علكو إال للمصلحة العاعة على أف
(ُ) ادلادة ،ٖ ،ِٔ :عن النظاـ األساسي للحكم.
(ِ) ادلادة ،ّٖ ،ّٔ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،ْٕ :نفس ادلاجع.
(ْ) ادلادة ،ُّ ،َّ :نفس ادلاجع.
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ييعوض ادلالك تعويضان عادالن(ُ).
كأكجب ضباية األعواؿ كحظا عصادرهتا ،إال حبكم قضائي ،كقار النظاـ عدـ فاض الضاائب
كالاسوـ إال عند احلاجة ،كتكوف على أساس عن العدؿ ،كأنو ال جيوز فاضها ،أك تعديلها ،أك
إلغاؤىا ،أك اإلعفاء عنها إال دبوجب النظاـ (ِ) ،كنص على أف للمساكن حاعتها ،كأنو ال جيوز
دخوذلا بغَت إذف صاحبها ،كال تفتيشها ،إال يف احلاالت اليت يبينها النظاـ ،كنص على حاية
ادلااسالت الربقية ،كالربيدية ،كادلخاباات اذلاتفية ،كغَتىا عن كسائل االتصاؿ ،كعلى حظا االعتداء
عليها فبُت أنو ال جيوز عصادرهتا ،أك تأخَتىا ،أك االطالع عليها ،أك االستماع إليها ،إال يف
احلاالت اليت يبينها النظاـ(ّ).
كما بُت أف الدكلة تييسا رلاالت العمل لكل قادر عليو ،كتسن األنظمة اليت ربمي العاعل
كصاحب العمل(ْ).
كأهنا تاعى الدكلة العلوـ كاآلداب كالثقافة ،كتعٌت بتشجيع البحث العلمي ،كتصوف الًتاث
اإلسالعي كالعايب ،كتيس ًهم يف احلضارة العابية كاإلسالعية كاإلنسانية(ٓ).
املبحح السابع :مبدأ املساءلة
كفيو أربعة عطالب:
املطلب األول :املعيى اإلمجالي ملبدأ املساءلة
كفيو فاعاف:
الفسع األول :تعسيف املسؤولية
أكالن :ادلسؤكلية لغة :عن سأؿ ،أصلها كلمة كاحدة عكونة عن السُت كاذلمزة كالالـ يقاؿ:
سأؿ ،يسأؿ ،سؤاال كعسألة (ٔ) ،كاالسم عسؤكلية (ٕ) ،كادلسؤكلٌية عصدر صناعي عن كلمة عسؤكؿ،
عسؤكؿ ،كعضموهنا :التزاـ ،كاجب ،تبعة (ٖ).
فيقاؿ عثال ألحد رجاؿ الدكلة ،أنو عسؤكؿ :أم عنوط بو عمل تقع عليو تىبعتو.
(ُ) ادلادة ،ُٖ ،ُٕ :نفس ادلاجع.
(ِ) ادلادة ،َِ ،ُٗ :نفس ادلاجع.
(ّ) ادلادة ،َْ ،ّٕ :نفس ادلاجع.
(ْ)ادلادة ،ِٗ ،ِٖ :نفس ادلاجع.
(ٓ)ادلادة ،ِٖ :نفس ادلاجع.
(ٔ) ابن فارس " ،ععجم عقاييس اللغة".ُِْ ،
(ٕ) ععجم لغة الفقهاء.ِْٓ ،
(ٖ) ادلعجم الوسيط.ُُْ /ُ ،
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ثانيان :ادلسؤكلية يف االصطالح :تيعد عن ادلصطلحات احلديثة اليت دل يتناكذلا الفقهاء
القداعى ،كعن التعايفات االصطالحية احلديثة لكلمة ادلسؤكلية عا يأيت:
(ُ)
ُ) ىي" :عا يكوف بو اإلنساف عسؤكالن كعطالبان عن أعور أك أفعاؿ أتاىا" .
ِ) ىي " :أف يتحمل اإلنساف نتائج األفعاؿ احملاعة اليت يأتيها سلتاران كىو عدرؾ دلعانيها
كنتائجها"(ِ).
ّ) ىي" :ربمل الشخص نتيجة التزاعاتو كقااراتو كاختياراتو العلمية عن الناحية اإلجيابية كالسلبية
أعاـ اهلل يف الدرجة األكذل ،كأعاـ ضمَته يف الدرجة الثانية ،كأعاـ اجملتمع يف الدرجة الثالثة"(ّ).
ْ) ىي" :حالة يكوف فيها اإلنساف صاحلان للمؤاخذة على أعمالو ،كعلزعان بتبعاهتا ادلختلفة"(ْ).
ٓ) ىي :أىلية الشخص أف يكوف عطالبان شاعان باعتثاؿ ادلأعورات ،كاجتناب ادلنهيات ،كزلاسبان
عليها"(ٓ).
الشخص دبا يصدر عنو قوال أك عمال ،كتطلق قانونا على
كتطلق ادلسؤكلية أخالقيا على التزاـ ٌ
(ٔ)
االلتزاـ بإصالح اخلطأ الواقع على الغَت طبقا لقانوف .
أك ىي إلزاـ شخص بضماف الضار الواقع بالغَت نتيجة تصاؼ قاـ بو سواء كاف الضار ناشئا
عن االخالؿ بعقد أك نتيجة فعل خاطئ جنائي أك عدين.
كشلا تقدـ يتضح أف ادلسؤكلية ىي حاؿ أك صفة عن ييسأىؿ ىعن أعا تقع عليو تىبعتو،
كديكن تعايف ادلسؤكلية يف إطار السياسة الشاعية بأهنا :التزاـ بأحكاـ الشاع كربمل تبعة
سلالفتها.
أم أف كل عسلم عكلف جيب عليو أف ديتثل عا جاءت بو الشايعة عن أحكاـ كيقع عليو
تبعة سلالفتو ألم حكم عنها.
كتتعدد عسميات ادلسؤكلية بالنظا إذل زللها ،فيقاؿ ادلسؤكلية اجلنائية ،كىي اليت تقوـ عند
ارتكاب فعل يعد جادية أك جناية ،كادلسؤكلية العقدية ،كىي اليت تقوـ عند إخالؿ بالتزاـ عقدم،
(ُ) "ادلنجد يف اللغة كاألعالـ" ( .طَْ ،بَتكت :دار ادلشاؽََِّ ،ـ).ُّٔ ،
(ِ) عودة " ،التشايع اجلنائي عقارنا بالقانوف الوضعي".ِّٗ :ُ ،
(ّ) عقداد ياجلن " ،الًتبية األخالقية اإلسالعية" ( .طُ ،القاىاة :عكتبة اخلاصليُٕٕٗ ،ـ).ُّّ ،
(ْ) "عوسوعة نضاة النعيم يف عكارـ أخالؽ الاسوؿ صلى اهلل عليو كسلم" .بإشااؼ د .صاحل بن عبد اهلل
احلميد ( ،طُ ،دار الوسيلة للنشا كالتوزيعُُْٖ ،ق).ََِْ :ٖ ،
(ٓ) د .أضبد بن عبد العزيز احللييب " ،ادلسؤكلية اخللقية كاجلزاء عليها" ( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ُْٗٗـ).ُٕ ،
(ٔ) "تكملة ادلعاجم العابية" ،ُْ :ٔ ،فلعجي" ،ععجم لغة الفقهاء".ِْٓ ،
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كادلسؤكلية التقصَتية ،كىي اليت تقوـ عند كقوع تقصَت أك إمهاؿ ،يسبب ضارا على الغَت ،كادلسؤكلية
اإلدارية ،كىي اليت تقوـ عند سلالفة جهة اإلدارة لواجباهتا ،كادلسؤكلية األخالقية ،كىي اليت تقوـ عند
سلالفة كاجب أخالقي ،كىكذا.
الفسع الجاىي :املعيى العاو ملبدأ املساءلة
يأيت ىذا ادلبدأ عتمما للمبادئ األساسية األكذل كالضاعن لتنفيذ كتطبيق السياسة الشاعية فإذا
كانت الدكلة قد أقات يف أنظمتها باستمداد سياستها عن الشاع ،كبسعيها جللب ادلصاحل كعنع
ادلفاسد ،ككضعت التنظيمات الالزعة حلماية احلقوؽ كاحلايات ،فال بد عن ضمانة تكفل التزاـ
اجلميع ،حكاعا كزلكوعُت هبذه السياسة ،ىذه الضمانة تتمثل يف عبدأ ادلساءلة كاحملاسبة لكل فاد
عن أفااد اجملتمع كل فيما خيصو عن تصافو ادلخالف ألحكاـ الشاع كالنظاـ سواء كاف حاكما أك
زلكوعا ،فكل تصاؼ يقع سلالفا ألحكاـ الشاع أك النظاـ ادلتوافق عع الشاع يتم عساءلة عن صدر
عنو ،كذلك لاد الناس إذل االلتزاـ دبا ذلم كعا عليهم.
فاحلاكم ييسأؿ عن تصافاتو الفادية ادلطلوبة عنو كفاد ،كيسأؿ عن تصافاتو كحاكم عسؤكؿ
عن الاعية ،كاحملكوـ ييسأؿ عن تصافاتو كفاد ،عسؤكلية شخصية ،كييسأؿ عن تصافاتو األخال
حبسب كضعو كاف أبا ،أك زكجا ،أك كاف صاحب كالية ،كادلوظفُت دبختلف فئاهتم ،كىكذا فاجلميع
أعاـ أحكاـ الشايعة كأحكاـ النظاـ عتساككف ال فاؽ بُت شخص كآخا ،فمن ارتكب عا يوجب
حدا أك تعزياا ،أك قصا يف أداء عا عليو عن كاجبات فأضا بالغَت ،فإنو ييسأؿ كحياسب كيقاـ عليو
حكم الشاع حبسب نوع كحجم سلالفتو ،فال صلاة ألم فاد كال ألم سلطة عن ادلسؤكلية.
املطلب الجاىي :أدلة مبدأ املساءلة
عبدأ ادلسؤكلية ثابت بنصوص عن القاآف كالسنة:
أكالن :أدلة ادلساءلة عن القاآف.
آيات كثَتة على عموـ ادلسؤكلية الدنيوية كاألخاكية ،كأف اإلنساف زلاسب على عا
نصت ه
يصدر عنو عن أقواؿ كأفعاؿ ،عنها قولو تعاذل :ﭐﱡﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ادلدثا ،ّٖ :كقولو تعاذل:
ﭐﱡﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ اجلاثية ،ِِ :كقولو تعاذلﭐﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ الزلزلة.ٖ – ٕ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕ ﱠ آؿ عماافَّ :
كقولو تعاذل :ﭐﱡﭐﳋﳌﳍﳎﳏ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱠ النجم ،ّٗ – ّٖ :كما
جاءت آيات ربدد عقوبات دنيوية يطبقها كالة األعا على ادلخالفُت ،كما ىو ععلوـ يف عقوبة
القصاص ،كحد الزىن ،كحد احلاابة ،كحد الساقة ،كحد القذؼ ،كعقاديا الكفارات.
ثانيان :أدلة ادلساءلة عن السنة.
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ُ) عن السنة القولية :ثبت نص صايح يف الداللة على ىذا ادلبدأ ىو قولو صلى اهلل عليو كسلم« :
أال كلكم راع ،ككلكم عسئوؿ عن رعيتو ،فاإلعاـ الذم على الناس راع كىو عسئوؿ عن رعيتو،
كالاجل راع على أىل بيتو كىو عسئوؿ عن رعيتو ،كادلاأة راعية على أىل بيت زكجها ،ككلده
كىي عسئولة عنو ،كعبد الاجل راع على عاؿ سيده كىو عسئوؿ عنو ،أال فكلكم راع ككلكم
عسئوؿ عن رعيتو» (ُ) ،ففي احلديث داللة على عسؤكلية كل فاد يف اجملتمع عن أعلى سلطة
إذل آخا فاد ،فتشمل ادلسؤكلية اإلعاـ كعا يتفاع عنو عن كاليات كسلطات إذل أقل األفااد عاكزا
يف اجملتمع.
ِ) كعن السنة الفعلية ادلؤِّكدة على ىذا ادلبدأ :أف رسوؿ اللٌو صلٌى اهلل عليو كسلٌم كذل رجال على
فلما جاء حاسبو ،قاؿ :ىذا عالكم كىذا ىديٌة .فقاؿ
صدقات بٍت سليم ،يدعى ابن اللٌتبيٌةٌ ،
حىت تأتيك ىديٌتك إف
رسوؿ اللٌو صلٌى اهلل عليو كسلٌمٌ « :
فهال جلست يف بيت أبيك ك ٌأعكٌ ،
كنت صادقا»(ِ).
دؿ احلديث على عشاكعية عساءلة عن كرل عمال عن األعماؿ كزلاسبتو على تقصَته
كأخطائو.
املطلب الجالح :أٍنية مبدأ املساءلة وكيفية إعنالُ
كفيو فاعاف:
الفسع األول :أٍنية مبدأ املساءلة
يعترب عبدأ ادلساءلة ىو الضمانة األساسية لاللتزاـ بالسياسة الشاعية كالحًتاـ الناس
للحقوؽ كاحلايات ،كعدـ التجاكز يف استعماذلا ،كلقياـ كل شخص دبا عليو عن كاجبات
كاختصاصات دكف تقصَت ،فمن يعلم أنو سيحاسب على ذباكزه فإنو يلتزـ دبا لو كعا عليو حىت ال
يقع ربت طائلة احملاسبة.
كتظها أمهية عبدأ ادلساءلة فيما يًتتب على العمل بو عن نتائج كعنها:
ُ) العمل هبذا ادلبدأ يضمن التزاـ السلطات يف رعايتها للاعية بالسياسة الشاعية ألهنا تعلم بأف
أم سلالفة تصدر عن أم عنها سيعاضها للمساءلة كإلبطاؿ عملها ادلخالف كللجزاء الذم قد
يؤدم إذل العزؿ عن الوالية كالوظيفة ،فكما ثبت يف احلديث أف طاعة الاعية للحكاـ عشاكطة
بعدـ سلالفتو ألحكاـ الشاع ،فال طاعة دلخلوؽ يف ععصية اخلالق ،كما جاء عن قولو عليو
الصالة كالسالـ « السمع كالطاعة على ادلاء ادلسلم فيما أحب ككاه عا دل ييؤعا دبعصية ،فإذا
(ُ) البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ،ِٔ :ٗ ،حديث رقم ( ُّٖٕ).
(ِ) البخارم " ،اجلاعع ادلسند الصحيح" ،ِٖ :ٗ ،حديث رقم( ٕٗٗٔ).
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أ ًيعا دبعصية فال مسع كالطاعة» (ُ) .العمل هبذا ادلبدأ حيمل األفااد كاجلماعات على االعتثاؿ
ألحكاـ الشايعة كعا تصدره السلطات عن أنظمة كقاارات ال تتعارض عع أحكاـ الشايعة ،فإذا
علم اجلميع احلاكم كاحملكوـ بوجود ادلساءلة كاحملاسبة على عا يقع عن سلالفات كذباكزات
كتقصَت فإف ذلك حيملهم على االلتزاـ دبا أعا بو اهلل عن كاجبات ،كهنى عنو عن احملاعات،
كبذلك تستقا احلياة يف اجملتمع.
ِ) العمل هبذا ادلبدأ يعد أىم ضمانة لاعاية احلقوؽ كحايات األفااد ضد تعسفات كذباكزات
السلطات ،أك األفااد على بعضهم ،إذ يستطيع كل فاد أف يلجأ إذل القضاء ادلختص يف حاؿ
حصل اعتداء على حق عن حقوقو السًتداد حقو ،كحلماية حايتو.
العمل هبذا ادلبدأ كسيلة لتحقيق العدؿ الذم أعا بو الشاع ،فمن العدؿ أف يكافأ احملسن
ادلطيع كيعاقب ادلسيء العاصي ،كإذا قاـ العدؿ ربقق األعن كعع األعن تعما الديار كاألكطاف
كحيصل النمو كالاخاء ،كالتطور كاالزدىار ،كلو تاؾ الناس كالسلطات دكف عساءلة كزلاسبة لوقع
الظلم كاجلور الذم جيا إذل اخلااب كاذلالؾ ،كفساد احلياة.
الفسع الجاىي :كيفية إعنال مبدأ املساءلة
حاصت الشايعة على اعتثاؿ الناس للتكاليف الشاعية بالًتغيب تارة دبا عند اهلل عن الثواب
للمطيع ،كالًتىيب تارة أخال دبا سيالقيو العاصي عن عذاب يف اآلخاة ،كما حددت جزاءات
دنيوية لالعتداء على ادلصاحل األساسية اليت ال تستقيم احلياة ،كال تتحصل احلقوؽ كاحلايات إال هبا،
كتاكت لوالة األعا حق تقديا العقوبة على ادلعاصي كاالعتداءات اليت دل يضع ذلا الشاع حدا (ِ)،
كما هنت عن اإلضاار بالغَت ،أك ظلمو ،كأكجبت إزالة الضار ،كرفع الظلم ،لذلك فإف العمل هبذا
ادلبدأ يكوف بأعاين األكؿ :إحياء ركح ادلسؤكلية األخاكية يف النفوس ،كالثاين :ازباذ التنظيمات
الالزعة لتفعيل احملاسبة الدنيوية ،كذلك يستلزـ القياـ باآليت:
أ -فيما يتعلق بإحياء ركح ادلسؤكلية األخاكية :فيكوف بقياـ الدكلة بنشا العقيدة الصحيحة ،بشىت
الوسائل كالسبل ،كضبايتها عن اخلاافات كالبدع ،كربط الناس خبالقهم ،كتعليمهم أحكاـ الشايعة،
كحثهم على االلتزاـ دبا شاعو اهلل ،كالتذكَت بنعمة االسالـ كبأمهية الدار اآلخاة ،كاالستماار على
ىذا النهج كي يستقا الوازع الديٍت يف ضمَت كل عسلم كيصبح مهو ابتغاء الثواب يف اآلخاة
كالنجاة عن العقاب.
(ُ) احلديث عتفق عليو ،أخاجو البخارم " .اجلاعع ادلسند الصحيح"ِٖٓ :ْ ،حديث رقم (ُْْٕ) ،كعسلم،
" صحيح عسلم" ،قُْٔٗ :ّ ،حديث رقم (ُّٖٗ) ،كاللفظ للبخارم.
(ِ) ادلاكردم " ،األحكاـ السلطانية".َْٓ ،

- 633 -

مبادئ السياسة الشرعية وأثرها في النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ،د.حمود محمد الغشيمي

ب -فيما خيص تفعيل احملاسبة الدنيوية :يكوف بالعمل على إقاعة شاع اهلل كتطبيق اجلزاءات على عن
خيالف ذلك ،كحيث أف الشايعة حددت عقوبات لبعض ادلخالفات ،كوجوب القصاص ،كحد
الادة ،كحد الزىن . . .إخل ،كتاكت ربديد اجلزاء على فعل كثَت عن ادلعاصي الجتهاد كرل األعا،
لتحديد عقوبات للمعاصي اليت هنى عنها الشاع كدل حيدد ذلا عقوبة ،فإنو جيب على الدكلة
القياـ دبا يأيت:
ُ) كضع التنظيمات الالزعة لكيفية ادلساءلة بأنواعها ،عن ادلسؤكلية اإلدارية ،كادلسؤكلية اجلنائية،
كادلسؤكلية ادلدنية ...كربديد أركاف كل عسؤكلية كشاكطها ،ككيفية إثباهتا ،كجزاء كل عنها...
إخل ،كاجلهة ادلخولة باحملاسبة على كل عنها؛ كذلك ليتم زلاسبة كل عن يفعل ادلعاصي
كاحملاعات كادلخالفات ككل عن دل يقم بواجبو حىت يلتزـ اجلميع بإقاعة كاجبات الشاع فتتحقق
ادلصاحل اليت هبا تنتظم احلياة.
ِ) تنظيم عمل أجهزة الاقابة سواء الاقابة على السلطات ،أك الاقابة على األفااد لضبط ادلخالفات
اليت تستوجب احملاسبة.
ّ) تنظيم جهات التقاضي اليت تتوذل الفصل يف االعتداءات ،كالتجاكزات ،كادلخالفات ،دبا يضمن
استقاللية القضاء كحياديتو؛ ليتمكن عن إنصاؼ ادلظلوـ ،كرد احلقوؽ ألصحاهبا ،كردع
ادلعتدين ،كقد كجد يف الدكلة اإلسالعية قضاء للفصل بُت ادلتظادلُت عن األفااد ،كإذل جانبو
قضاء ادلظادل الذم أنشئ إلنصاؼ ادلظلوـ عن تعدم كل ذم سلطة(ُ).
ْ) كضع الضمانات الكفيلة بتمكُت األفااد عن استعماؿ حقهم كحايتهم يف اللجوء إذل القضاء
دكف خوؼ عن السلطات ،أك عن ذم و
نفوذ عن أجل ضباية حقوقهم كحاياهتم عن أم اعتداء.
املطلب السابع :مدى تأثُّس اليظاو األساسي مببدأ املساءلة
أخذ النظاـ األساسي للحكم دببدأ ادلساءلة كعا يتفاع عنو عن الاقابة كاحملاسبة ،كأحاؿ
كيفية تنفيذه لألنظمة اليت تصدر بشأف ذلك ،فبُت أعورا كثَتة ،عنها(ِ):
ُ) أف نواب رئيس رللس الوزراء ،كالوزراء األعضاء دبجلس الوزراء ،عسؤكلوف بالتضاعن أعاـ ادللك
عن تطبيق الشايعة اإلسالعية ،كاألنظمة ،كالسياسة العاعة للدكلة.
ِ) أف عوظفي اجلهات اإلدارية يف الدكلة ابتداء بالوزراء كرؤساء ادلصاحل ادلستقلة ،عسؤكلوف أعاـ
رئيس رللس الوزراء عن الوزارات كادلصاحل اليت ياأسوهنا.
ّ) كشدد على عسألة الاقابة الالحقة على صبيع إياادات الدكلة كعصاكفاهتا ،كعلى كافة أعواؿ
(ُ) ادلاجع السابق َُُ ،صَُّ.
(ِ) ادلواد(ّٖ )َٖ ،ٕٗ ،ٖٓ ،ٕٓ ،ّٓ ،ْٗ-ْٔ ،ّْ ،عن النظاـ األساسي للحكم.
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الدكلة ادلنقولة كالثابتة ،للتأكد عن حسن استعماؿ ىذه األعواؿ كاحملافظة عليها.
ْ) كأقا عوضوع عااقبة األجهزة احلكوعية ،عرب جهاز خيتص بذلك للتأكد عن حسن األداء
اإلدارم ،كتطبيق األنظمة ،كنص على كجوب التحقيق يف ادلخالفات ادلالية كاإلدارية ،كييافع
تقايا سنوم عن ذلك إذل رئيس رللس الوزراء.
كلتحقيق ىذا الغاض مت إنشاء ىيئة الاقابة كالتحقيق دبوجب ادلاسوـ ادللكي رقم ـ ٕ/كتاريخ:
ُُِّٗ /ُ /ىػ ،لتقوـ بالاقابة على حسن األداء اإلدارم كتطبيق األنظمة كالتحقيق يف ادلخالفات
ادلالية كاإلدارية كاإلدعاء فيها أعاـ احملكمة ادلختصة.
كما أينشئت أيضا اذليئة الوطنية دلكافحة باألعا ادللكي رقم :أ ٔٓ/كتاريػخُِّْ/ْ/ُّ :ىػ،
هبدؼ ضباية ادلاؿ العاـ ،كزلاربة الفساد ،كالقضاء عليو ،كتطهَت اجملتمع عن آثاره اخلطَتة ،كتبعاتو
الوخيمة على الدكلة يف عؤسساهتا ،كأفاادىا ،كعستقبل أجياذلا.
ٓ) كجعل رللس ً
ادللك كرللس كرل العهد ،عفتوحُت لكل عواطن ،كلكل عن لو شكول أك عظلمة،
كعن حق كل فاد سلاطبة السلطات العاعة فيما ييعاض لو عن الشؤكف.
ٔ) كشدد على ادلسؤكلية الشخصية كزلاسبة كل شخص ياتكب عا يوجب احملاسبة كبُت أف
العقوبة شخصية ،كأنو ال جادية كال عقوبة إال بناءن على نص شاعي ،أك نص نظاعي ،كال
عقاب إال على األعماؿ الالحقة للعمل بالنص النظاعي.
ٕ) أكجد جهتُت قضائية عستقلة إحداىا للمنازعات اليت تقع بُت األفااد كاألخال للمنازعات
كاخلصوعات اليت يكوف أحد أطاافها جهة إدارية كتتوذل السلطة القضائية الفصل يف صبيع
ادلنازعات كفقا ألحكاـ الشايعة اإلسالعية كعا يصدره كرل األعا عن أنظمة ال تتعارض عع
الكتاب كالسنة.
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اخلامتة:
عن خالؿ البحث يتبُت أف السياسة الشاعية ذلا أصوذلا كقواعدىا كغاياهتا اليت سبيزىا عن
غَتىا عن السياسات الوضعية كقد خلص البحث إذل النتائج اآلتية:
ُ) أف السياسة الشاعية تقوـ على عبادئ أساسية تشكل عنظوعة عتكاعلة فيما بينها عًتابطة عع
بعضها جيب األخذ هبا رلتمعة.
ِ) ىذه ادلبادئ تسهل على كالة أعا ادلسلمُت يف كل زعاف كعكاف سياسة الاعية سياسة شاعية،
كسبكنهم عن النهوض دبجتمعاهتم ،كتنمية رلاالت احلياة فيها على ىدم عن الشايعة دكمنا
حاجة لألخذ بالسياسات الوضعية.
ّ) أف ادلبادئ األساسية للسياسة الشاعية أربعة ىي:
عبدأ الشاعية :كيعترب األساس الكبَت ،كالقاعدة األصيلة اليت تقوـ عليها السياسة الشاعية
كتاتبط بو صبيع ادلبادئ األخال ،بل كتنبثق عنو ،كىو أىم عبدأ ألنو حيدد ادلصدر الذم تستقي عنو
السياسة الشاعية عنهجها كغايتها ككسائل تنفيذىا ،فاحلاكم عا ىو إال عنفذ لشاع اهلل فينفذ عا
ثبت يف الشاع عن أحكاـ قطعية ،كجيتهد فيما ثبت بنصوص ظنية ،كيف حالة عدـ كجود نصوص
تتناكؿ ادلسائل كالوقائع احلادثة فيكوف حينئذ التصاؼ حياذلا دبا يًتجح عن أحكاـ ييتوصل إليها
باجتهاد شاعي عن أىل االجتهاد كفق قاعدة الشايعة يف جلب ادلصلحة كدرء ادلفسدة.
ادلبدأ الثاين :كديثل القاعدة كاألساس اليت تسَت عليو الدكلة اإلسالعية يف رعايتها للناس جبلب
ادلصاحل ذلم ،كدرء ادلفاسد عنهم ،كىو عأخوذ عن استقااء أحكاـ الشايعة حيث ثبت أف صبيع
أحكاـ الشايعة إمنا جاءت جللب ادلصاحل كدرء ادلفاسد ،فيكوف العمل فيما فيو نصوص شاعية
بتطبيق النصوص ،كأعا عا ال نص فيو فباالجتهاد الشاعي بضوابطو لألخذ بادلصاحل كدرء ادلفاسد،
عع عااعاة األعااؼ كالعادات اليت تتفق عع عقاصد الشايعة دلساياة كل منو كتطور.
ادلبدأ الثالث :عبدأ رعاية احلقوؽ كاحلايات كضبايتها :كىذا ادلبدأ عن أساسيات السياسة
الشاعية؛ ألف انتظاـ حياة الناس الذين ىم زلل تنفيذ كتطبيق السياسة تتوقف على ععافتهم دبا ذلم
عن حقوؽ كحايات عشاكعة كثقتهم بقياـ السلطة احلاكمة باعايتها على أساس عن العدؿ
كادلساكاة.
ادلبدأ الاابع :عبدأ ادلساءلة :كىذا ادلبدأ عكمل للمبادئ السابقة كالضاعن للعمل هبا ،فالناس
إذا تاكوا بدكف عساءلة كال زلاسبة لن ديتثلوا طواعية ،كسيتجاأ ضعفاء النفوس يف كثَت عن
االعتداءات ،كسيختل نظاـ احلياة؛ لذلك كاف ال بد عن تقايا عسؤكلية احلاكم كاحملكوعُت عن كل
تصافاهتم حلملهم على أداء الواجبات ،كاجتناب احملاعات ،كاعتثاؿ أحكاـ السياسة الشاعية ،كأم
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ذباكز يف ذلك فإنو يعد اعتداء كانتهاكان تتطلب السياسة قياـ السلطة ادلختصة دبساءلة كععاقبة عن
يثبت ذباكزه؛ فتنتظم حياة الناس بأداء الواجبات كاجتناب احملاعات ،كيأخذ كل ذم حق حقو
كديارس حايتو اليت كفلها لو الشاع كالنظاـ.
ْ) تأثا النظاـ األساسي للحكم يف ادلملكة العابية السعودية هبذه ادلبادئ األربعة تأثَتا كبَتا ،حيث
نص صااحة على األخذ هبا يف كثَت عن نصوصو ،كيف ىذا داللة على أف السياسة اليت
تنتهجها ادلملكة العابية السعودية ىي سياسة شاعية.
التوصيات:
يوصي الباحث احلكوعات يف الدكؿ اإلسالعية باآليت:
ُ) اعتماد ىذه ادلبادئ األربعة يف سياستها كاألخذ هبا رلتمعة؛ لتكوف سياستهم للاعية سياسة
شاعية ،ذبلب الصالح كالنفع للناس يف دينهم كدنياىم كآخاهتم.
ِ) عند احتياجها لتنظيم حياة الناس بسن نظاـ أك قانوف يف أم شأف عن شؤكف احلياة ،فيجب
االلتزاـ هبذه ادلبادئ األربعة رلتمعة ،كذلك يف كل األحواؿ كاألزعاف كاألعاكن.
ّ) ادلاكنة يف سياستهم للاعية فيما دل ياد بو نص شاعي ،كعساياة التطورات دبا حيقق عقاصد
الشاع.
ْ) عند سن األنظمة كالقوانُت استنادا لألعااؼ أك ادلصاحل ادلتحققة يف زعن عا جيب عااعاة تغىَُّت
تلك األعااؼ كادلصاحل ،بتعديل األنظمة كالقوانُت دبا حيقق عصاحل الناس كدينع عنهم ادلفاسد
كال خيالف الشاع.
مت البحث حبمد اهلل كتوفيقو،،،
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املصادز واملساجع
ابن األثَت ،رلد الد ين أبو السعادات ادلبارؾ بن زلمد "النهاية يف غايب احلديث كاألثا" .ربقيق
طاىا أضبد -الزاكم ،زلمود زلمد الطناحي( ،بَتكت :ادلكتبة العلميةُٕٗٗ ،ـ).
َّىاف ،زلمد بن علي " ،تقوًن النظا يف عسائل خالفية ذائعة ،كنبذ عذىبية نافعة ،شعيب،
ابن الد َّ
ربقيق :د .صاحل بن ناصا بن صاحل اخلزًن( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشدََُِ ،ـ).
ابن اذلماـ كماؿ الدين زلمد " ،فتح القديا"( .بَتكت :دار الفكا ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
ابن تيمية ،أضبد بن عبد احلليم " السياسة الشاعية يف إصالح الااعي كالاعية" .ربقيق بشَت زلمد
عيوف( ،دعشق :عكتبة دار البياف َُْٓ ،ق).
ابن صباعة ،زلمد بن إبااىيم " ،ربايا األحكاـ يف تدبَت أىل اإلسالـ" .ربقيق كدراسة كتعليق :د.
فؤاد عبد ادلنعم أضبد( ،طّ ،الدكحة :دار الثقافة بتفويض عن رئاسة احملاكم الشاعية بقطا،
ُٖٖٗـ).
ابن خلدكف عبد الاضبن بن زلمد ،عقدعة ابن خلدكف( ،طّ ،بَتكت :عؤسسة الكتب الثقافية
كادلكتبة التجارية ،عكة ادلكاعة).
ابن خلدكف ،عبد الاضبن بن زلمد " ديواف ادلبتدأ كاخلرب يف تاريخ العاب كالرببا كعن عاصاىم عنذكم الشأف األكرب" .ربقيق خليل شحادة( ،طِ ،بَتكت :دار الفكا ُٖٖٗ ،ـ).
ابن عابدين ،زلمد أعُت بن عما " رد احملتار على الدر ادلختار"( .طِ ،بَتكت :دار الفكا،
ُِٗٗـ).
ابن عاشور ،زلمد الطاىا بن زلمد" ،عقاصد الشايعة اإلسالعية" .ربقيق زلمد احلبيب ابن
اخلوجة( ،قطا :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالعية ََِْ ،ـ).
ابن عبد السالـ عز الدين عبد العزيز " ،الفوائد يف اختصار ادلقاصد" .ربقيق إياد خالد الطباع،
(طُ ،دعشق :دار الفكا ُُْٔ ،ق).
ابن عبد السالـ ،عز الدين عبد العزيز " ،قواعد األحكاـ يف عصاحل األناـ" .راجعو كعلق عليو :طو
عبد الاؤكؼ سعد( ،القاىاة :عكتبة الكليات األزىايةُُٗٗ ،ـ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكا" ،إغاثة اللهفاف عن عصايد الشيطاف" .ربقيق بشَت زلمد عيوف،
(طِ ،دعشق :عكتبة دار البيافُِِْ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكا " ،إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت" .ربقيق زلمد عبد السالـ
إبااىيم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُٗٗ ،ـ).
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ابن كثَت إمساعيل بن عما " ،تفسَت القاآف العظيم" .ربقيق ساعي بن زلمد سالعة( ،طِ ،الاياض:
دار طيبة للنشا كالتوزيع ُٗٗٗـ).
ابن عنظور ،زلمد بن عكاـ " لساف العاب"( .طّ ،بَتكت :دار صادر ُُْْق).
ابن صليم ،إبااىيم بن زلمد " ،األشباه كالنظائا" .كضع حواشيو كخاج أحاديثو :الشيخ زكايا
عمَتات( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ).
ابن صليم ،زين الدين بن إبااىيم " ،البحا الاائق شاح كنز الدقائق "( .طِ ،القاىاة .دار الكتاب
اإلسالعي).
أبو زيد ،بكا بن عبد اهلل" ،ادلدخل ادلفصل دلذىب اإلعاـ أضبد"( .طُ ،جدة :دار العاصمة -
عطبوعات رلمع الفقو اإلسالعيُُْٕ،ىػ).
أبو يعلى ،زلمد بن احلسُت بن زلمد " ،األحكاـ السلطانية" .صححو كعلق عليو :زلمد حاعد
الفقي( ،طِ ،بَتكت :دار الكتب العلمية َََِ،ـ).
أضبد ،عما" ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتبََِٖ ،ـ).
البعلي ،زلمد بن أيب الفتح " ،ادلطلع على ألفاظ ادلقنع" .كععو ععجم ألفاظ الفقو احلنبلي حملمد
بشَت األدليب( ،طُ ،بَتكت :دار ادلكتب اإلسالعيَُُْ،ىػ).
البغدادم ،عبد القاىا بن طاىا "أصوؿ الدين"(.طُ ،استانبوؿ :عدرسة اإلذلياتُّْٔ ،ق).
الًتعذم ،زلمد بن عيسى" ،سنن الًتعذم" .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي( طِ ،عصا :شاكة
عكتبة كعطبعة عصطفى البايب احلليبُٕٗٓ ،ـ).
اجلويٍت ،عبد ادللك بن عبد اهلل" ،غياث األعم يف التياث الظلم" .ربقيق عبد العظيم الديب،
(عكتبة إعاـ احلاعُت).
احلاج ،زلمد بن أعَت " ،التقايا كالتحبَت"( .طِ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُّٖٗ ،ـ).
الشاطيب ،إبااىيم اللخمي " ،ادلوافقات يف أصوؿ األحكاـ " .ربقيق أبو عبيدة عشهور بن حسن
آؿ سلماف( ،طُ ،دار ابن عفافُُْٕ ،ىػ).
العطار ،احلسن بن زلمد بن زلمود " ،حاشية العطار"( .دار الكتب العلمية ،بدكف طبعة كبدكف
تاريخ).
العيٍت ،بدر الدين أيب زلمد زلمود بن أضبد " ،عمدة القارم شاح صحيح البخارم"( .بَتكت:
زلمد أعُت دعج ،بدكف تاريخ).
الغزارل ،أبو حاعد زلمد بن زلمد " ،ادلستصفى" .ربقيق زلمد عبد السالـ عبد الشايف( ،طُ،
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بَتكت :دار الكتب العلميةُّٗٗ ، ،ـ).
الغزارل ،زلمد بن زلمد " ،االقتصاد يف االعتقاد"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العادليةَُّْ ،ق).
الكفوم ،أيوب بن عوسى أبو البقاء" ،الكليات" .ربقيق :عدناف دركيش  -زلمد ادلصام،
(بَتكت :عؤسسة الاسالة ،بدكف تاريخ).
ادلودكدم ،أبو األعلى " ،نظاية اإلسالـ كىديو يف السياسة كالقانوف كالدستور"( .جدة :الدار
السعودية للنشا كالتوزيعَُْٓ ،ىػ).
النوكم ،حيي بن شاؼ " ،ركضة الطالبُت" .ربقيق عادؿ أضبد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد
ععوض(بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف تاريخ).
اآلعدم ،سيف الدين علي " ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ" .ربقيق عبد الازاؽ عفيفي ( ،بَتكت:
ادلكتب اإلسالعي ،بدكف تاريخ).
زلمد ىسليم
آف يدكًزم ،رينهارت بيًت " ،تكملة ادلعاجم العابية" .نقلو إذل العابية كعلق عليوَّ :
النعيمي ،كصباؿ اخلياط( ،طُ ،العااؽ :كزارة الثقافة كاإلعالـُٕٗٗ ،ـ).
ى
البخارم ،عبد العزيز بن أضبد " ،كشف األساار شاح أصوؿ البزدكم"( .دار الكتاب اإلسالعي،
بدكف طبعة كبدكف تاريخ).
البخارم ،زلمد بن إمساعيل " ،اجلاعع ادلسند الصحيح ادلختصا عن أعور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
كسلم كسننو كأياعو" .ربقيق :زلمد زىَت بن ناصا الناصا( ،طُ .دار طوؽ النجاة (عصورة
عن السلطانية بإضافة تاقيم زلمد فؤاد عبد الباقيُِِْق).
البغا ،د .عصطفى ديب" ،أثا األدلة ادلختلف فيها"( .طّ ،دعشق :دار القلمَُِْ ،ىػ).
البهويت ،عنصور بن يونس " ،كشاؼ القناع عن عنت اإلقناع"( .بَتكت :دار الكتب العلمية ،بدكف
تاريخ).
البوطي د .زلمد سعيد" ،ضوابط ادلصلحة"( .طْ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةَُِْ ،ق).
البوطي ،زلمد سعيد" ،اإلسالـ عالذ كل اجملتمعات اإلنسانية"( .طُ ،بَتكت :دار الفكا،
ُْٖٗـ).
التفتازاين ،عسعود بن عما" ،شاح ادلقاصد" .قدـ لو ككضع حواشيو إبااىيم مشس الدين( ،طُ،
بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ق).
التهانوم ،زلمد علي الفاركقي " كشاؼ اصطالحات الفنوف كالعلوـ" .ربقيق :د .لطفي عبد
البديع( ،عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابُِٕٗ ،ـ).
اجلاجاين ،علي بن زلمد " ،التعايفات" .ربقيق إبااىيم األبيارم( ،طِ ،بَتكت :دار الكتاب
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العايبُِٗٗ ،ـ).
اجلوىام ،إمساعيل بن ضباد " ،الصحاح تاج اللغة كصحاح العابية" .ربقيق أضبد عبد الغفور عطار،
(طْ ،بَتكت :دار العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ).
حسُت زلمد بن علي بن " ،هتذيب الفاكؽ كالقواعد السنية يف األساار الفقهية"( ،عطبوع عع أنوار
الربكؽ يف أنواء الفاكؽ ،للقاايف ،بدكف تاريخ).
خالؼ ،عبد الوىاب " ،عصادر التشايع اإلسالعي فيما ال نص فيو"( .طٓ ،الكويت :دار القلم،
َُِْق).
د الزحيلي ،زلمد " ،عقاصد الشايعة أساس حقوؽ اإلنساف" ،حبث عنشور يف كتاب األعة –
الصادر عن كزارة األكقاؼ القطاية ُِّْىػ).
د .أضبد بن عبد العزيز احللييب " ،ادلسؤكلية اخللقية كاجلزاء عليها"( .طُ ،الاياض :عكتبة الاشد،
ُْٗٗـ).
الدريٍت ،د .فتحي" ،ادلناىج األصولية يف االجتهاد بالاأم يف التشايع اإلسالعي"( .طّ ،بَتكت:
عؤسسة الاسالةَُِّ ،ـ(.
الدريٍت ،د .فتحي " ،احلق كعدل سلطاف الدكلة يف تقييده"( .طِ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة،
ُّٕٗىػ).
الدريٍت ،فتحي " ،خصائص التشايع اإلسالعي يف السياسة ك احلكم"( ،بَتكت :لبنافُٖٕٗ ،ـ).
الاازم ،زين الدين زلمد بن أيب بكا " ،سلتار الصحاح" .ربقيق :يوسف الشيخ زلمد( ،طٓ،
بَتكت :ادلكتبة العصاية  -الدار النموذجيةُٗٗٗ ،ـ).
رضا ،زلمد رشيد " ،تفسَت ادلنار"( .عصا :اذليئة ادلصاية العاعة للكتابَُٗٗ ،ـ).
الزحيلي ،أ .د .كىبة بن عصطفى " ،أصوؿ الفقو اإلسالعي"( .طُ ،دعشق :دار الفكا،
َُْٔىػ.
الزحيلي ،أ .د .ىكٍىبىة بن عصطفى " ،الفقو اإلسالعي كأدلتو"( ،طْ ،دعشق :دار الفكا).
الزرقا ،أ .د عصطفى أضبد" ،الفقو اإلسالعي يف ثوبو اجلديد"( .دعشقُُٗٔ :ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل " ،البحا احمليط"( .طُ ،دار الكتيبُْٗٗ ،ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد بن عبد اهلل " ،ادلنثور يف القواعد الفقهية"( .طِ ،الكويت :كزارة
األكقاؼ الكويتيةُٖٗٓ ،ـ).
الزركشي ،بدر الدين زلمد " ،تشنيف ادلساعع جبمع اجلواعع" ربقيق :د سيد عبد العزيز  -د عبد
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اهلل ربيع( ،طُ ،عكتبة قاطبة للبحث العلمي كإحياء الًتاث  -توزيع ادلكتبة ادلكية،
ُٖٗٗـ).
الزسلشام ،زلمود بن عما " ،أساس البالغة"( .بَتكت :دار الفكآُُْ ،ىػ).
سادل ،عطية بن زلمد " ،زلاسن الشايعة كعساكئ القوانُت الوضعية"( .طُ ،ادلدينة ادلنورة :اجلاععة
اإلسالعية بادلدينة ادلنورةُّّٗ ،ىػ).
السبكي ،علي بن عبد الكايف " ،اإلهباج يف شاح ادلنهاج "( .بَتكت :دار الكتب العلمية).
الس ًج ٍستاين ،سليماف بن األشعث " ،سنن أيب داككد"( .بَتكت :ادلكتبة العصاية ،بدكف تاريخ).
ِّ
السيوطي ،عبد الاضبن بن أيب بكا " ،األشباه كالنظائا"( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
َُٗٗـ).
الشاطيب ،ابااىيم" ،االعتصاـ" (بدكف بيانات).
الشهاستاين ،عبد الكاًن " ،هناية اإلقداـ يف علم الكالـ"( .بدكف بياف تاريخ الطبع كعكاف النشا).
الصاكم ،أضبد بن زلمد " ،بلغة السالك ألقاب ادلسالك "(.دار ادلعارؼ ،بدكف طبعة كبدكف
تاريخ).
الطاابلسي ،عالء الدين ،علي بن خليل " ععُت احلكاـ فيما يًتدد بُت اخلصمُت عن األحكاـ".
(بَتكت :دار الفكا ،بدكف تاريخ).
الطويف ،سليماف بن عبد القوم " ،شاح سلتصا الاكضة" .ربقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي،
(طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالةُٖٕٗ ،ـ).
عبد التواب ،د .رعضاف عبد الودكد" ،التعليل بادلصلحة عند األصوليُت "( .نشا دار اذلدل للطباعة
َُْٕق).
عطوة ،عبد العاؿ " ادلدخل إذل السياسة الشاعية"( .الاياض :إدارة الثقافة كالنشا ،جاععة اإلعاـ
زلمد بن سعود اإلسالعيةُُْْ ،ىػ).
عما ،أضبد سلتار عبد احلميد " ،ععجم اللغة العابية ادلعاصاة"( .طُ ،بَتكت :عادل الكتب،
ََِٖ ـ).،
عماك ،د .عبد الفتاح " ،السياسة الشاعية يف األحواؿ الشخصية"( .طُ ،األردف :دار النفائس
ُُْٖىػ).
عودة ،عبد القادر" ،التشايع اجلنائي اإلسالعي عقارنا بالقانوف الوضعي"( .بَتكت :دار الكاتب
العايب ،بدكف تاريخ).
الفااىيدم ،اخلليل بن أضبد بن عماك " ،كتاب العُت" .ربقيق د .عهدم ادلخزكعي ،د إبااىيم
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الساعاائي( ،نشا :دار كعكتبة اذلالؿ ،بدكف بيانات أخال).
الفَتكزآبادل ،رلد الدين أبو طاىا زلمد " ،القاعوس احمليط" .ربقيق :عكتب ربقيق الًتاث يف
عؤسسة الاسالة( ،طٖ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة للطباعة كالنشا كالتوزيع ُِْٔ ،ق ).
الفيوعي ،أضبد بن زلمد " ،ادلصباح ادلنَت" .اعتٌت بو األستاذ يوسف الشيخ زلمد( ،طِ ،بَتكت:
ادلكتبة العصايةُُْٖ ،ىػ).
القاايف ،شهاب الدين أضبد بن إدريس " ،الفاكؽ  -أنوار الربكؽ يف أنواء الفاكؽ"( .بَتكت :عادل
الكتب ،بدكف تاريخ).
القاايف ،شهاب الدين أضبد بن إدريس " ،شاح تنقيح الفصوؿ" .ربقيق طو عبد الاؤكؼ سعد،
(طُ ،شاكة الطباعة الفنية ادلتحدةُّٕٗ ،ـ).
القزكيٍت ،أضبد بن فارس بن زكاياء " ععجم عقاييس اللغة" .ربقيق عبد السالـ زلمد ىاركف
(بَتكت :دار الفكإُٗٗ ،ـ).
القطاف ،عناع بن خليل " ،تاريخ التشايع اإلسالعي"( .طٓ ،عكتبة كىبة ،طََُِ ،ٓ :ـ).
قلعجي ،زلمد ركاس قلعجي ،كقنييب ،حاعد صادؽ " ،ععجم لغة الفقهاء( .طِ ،دار النفائس
للطباعة كالنشا كالتوزيعُٖٖٗ،ـ).
ال ىق ٍلعي ،زلمد بن علي " ،هتذيب الاياسة كتاتيب السياسة" .ربقيق إبااىيم يوسف عصطفى عجو،
(طُ ،األردف :عكتبة ادلنار ،بدكف تاريخ).
األزدم ،ضبد بن احلسن بن دريد " ،صبهاة اللغة" .ربقيق رعزم عنَت بعلبكي( ،طُ ،بَتكت :دار
العلم للماليُتُٖٕٗ ،ـ).
ادلاكردم ،علي بن زلمد " ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية"( .القاىاة :دار احلديث).
ادلاكردم ،علي بن زلمد" ،احلاكم الكبَت" .ربقيق الشيخ علي زلمد ععوض ،الشيخ عادؿ أضبد
عبد ادلوجود( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُٗٗٗ ،ـ).
ادلاكردم ،علي بن زلمد " ،تسهيل النظا كتعجيل الظفا يف أخالؽ ادللك" .ربقيق زلي ىالؿ
الساحاف كحسن الساعايت( ،بَتكت :دار النهضة العابية ،بدكف تاريخ).
رلمع اللغة العابية " ،ادلعجم الوسيط" .قاـ بإخااجو :إبااىيم عصطفى ،كآخاكف( ،تاكيا ،استانبوؿ:
ادلكتبة اإلسالعية ،بدكف تاريخ).
ادلاداكم ،علي بن سليماف " ،التحبَت شاح التحايا يف أصوؿ الفقو" .ربقيق د .عبد الاضبن اجلربين،
د .عوض القاين ،د .أضبد السااح( ،طُ ،الاياض :عكتبة الاشد َََِـ).
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ادلقدسي ،زلمد بن عفلح "الفاكع "( .طُ ،بَتكت :عؤسسة الاسالة ََِّ ،ـ).
ادلناكم ،عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت " ،التوقيف على عهمات التعاريف"( .طُ ،القاىاة :عادل
الكتبَُٗٗ ،ـ.
ادلناكم ،عبد الاؤكؼ بن تاج العارفُت " ،فيض القديا شاح اجلاعع الصغَت"( .طُ ،عصا :ادلكتبة
التجارية ُّٔٓىػ).
عوسى ،د .عوسى عبدالعزيز " ،ادلدخل لدراسة الفقو اإلسالعي"( .طبعة عاـ ُٖٓٗـ).
النعماين ،سااج الدين عما بن علي " ،اللباب يف علوـ الكتاب" .ربقيق الشيخ عادؿ أضبد عبد
ادلوجود كالشيخ علي زلمد ععوض( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُٖٗٗـ ).
النملة ،أ .د .عبد الكاًن بن علي " ،اجلاعع دلسائل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا على ادلذىب الااجح".
(طُ ،الاياض :عكتبة الاشد َُِْ ق).
النيسابورم ،عسلم بن احلجاج " ،صحيح عسلم " .ربقيق زلمد فؤاد عبد الباقي( ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العايب ،بدكف تاريخ).
اذلاكم ،زلمد بن أضبد " ،هتذيب اللغة" .ربقيق زلمد عوض عاعب( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء
الًتاثََُِ ،ـ).
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