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تفسري قوله تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮊ [احلج ]٥٢ :واآليتان بعدها
تفسريا حتليليا
Interpretation of the verses: {And We did not send before you
any messenger or prophet except that when he spoke [or
recited], Satan threw into it} [some misunderstanding], and the
two verses after it Followed by an analytical interpretation

إعداد:
د .علي بن جريد بن هالل العنزي
األتساذ املاشذك بقسم الدكاتسذت اإلتسالمية بكلية الرتبية واآلداب جبذمةة ادحدود الاشاذلية

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٥٢ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

املستخلص
ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ

هذه الدكاتسة يف تفسري قوله تةذىل:
ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ[ادحج ]٥٢:واآلياذن بةدهذ ،تفسرياً حتليليذً.
تنذولت الدكاتسة مسألة نزول تسوكة ادحج هل كذن مبكة أم كذن بذملدينة؟ مث اآليذت اليت داك
ادحديث فيهذ وكوهنذ نزلت مبكة -شرفهذ اهلل.-
يف الدكاتسة مجع ألقوال املفسرين وموازنة بينهذ وترجيح مع كر ادحجة غذلبذً.
وفيهذ كر للطذئف بالغية ،ونكت عربية.
كاذ ألقي الضوء على قصة الغرانيق ومدى صحاهذ ،ومن ضةفهذ؟ ومذ ادحجة يف تضةيفهذ؟
ومنذقاشة من قذل بقوهتذ.
تنذول البذحث تةريف النيب والرتسول ،وهل هنذ فرق بينهذ؟
كذن يف ثنذيذ الدكاتسة كر مجل من االتسانبذطذت الةلاية.
كلمات مفتاحية :متىن ،أمنياه ،الغرانيق.
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Abstract
This study focused on the interpretation of the verse: {And We did not send
before you any messenger or prophet except that when he spoke [or recited],
Satan threw into it [some misunderstanding], and the two verses after it, followed
by an analytical interpretation.
The study dealt with the issue of Surat Al-Hajj revelation, was it revealed in
Makkah or in Madinah? Then the above discussed verses, and the fact that they
were revealed in Makkah.
This study, included a collection of the interpreters' sayings, comparing
them, validating and mentioning the evidence in most cases.
It also included rhetorical witticisms and Arabic anecdote.
As it also shed light on the Garaaniq story, its authenticity and weakness?
What is the evident regarding its weakness? And discussing the thoughts of those
who support it.
The researcher dealt with the definition of a Messenger and a Prophet, and
the difference between them?
The study also included a mention of a number of scientific deductions.
Key words:
Recited (spoke), His recitation, Al-Gharaaniq.
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تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٥٢ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

املقدمة
ادحا ددد هلل دددا يد دواز نةا ددذءه ،ويبلد د مرض ددذته ،ويوص ددل جنذت دده ،وأش ددكره ش ددكر مق ددر بنةا دده
مةرتف باقصريه ،وأصلي وأتسلم على من بةثه كبه بذهلددى مةلادذً ،ولل دري مرشدداً ،ولكادذب كبده تذليدذً،
فدددل األمددة علددى أكشددد تسددبيل ،وأقددوم طريددق ،فصددلوات ك وتسددالمه عليدده ،مددذ كددره الددذاكرون األبدراك،
وصددلى اهلل وتسددلم عليدده مددذ غفددل عددن كددره الغددذفلون الفجددذك ،وصددلى اهلل وتسددلم عليدده مددذ أ لددم ليددل،
وأض ددذء هن ددذك ،وكضد دوان اهلل تة ددذىل وك ا دده عل ددى ص ددحذباه األاي ددذك ،وعل ددى أزواج دده الط ددذهرات أمه ددذت
املؤمنني األبراك ،وعلى الاذبةني وتذبةيهم بإحسذن إىل يوم البةث والناشوك.
أمددذ بةددد :فددإن املددوىل جلددت قدكتدده ،أنةددم علددى أمددة اإلتسددالم بنةاددة عملياددة ،ومنددة جسددياة،
تنلهددذ أو حتد مددذ أمددة مددن األمددم ،أال وهددي نةاددة إندزال الكاددذب الةملدديم ،والقددر ن الكددر  ،فسددةدت بدده
أمة اإلتسالم ،وعلت على تسذئر األمم.
وكددذن كاددذب اهلل كائدددهذ إىل كددل اددري ،وقذئدددهذ إىل كددل فضدديلة ،ودليلهددذ إىل كددل مكرمددة ،واددري
كاذب اهلل على هذه األمة ال حيصى ،وفضذئله ال حتصر.
هددذا ،وقددد دعددذ اهلل عبددذده املددؤمنني إىل تأملدده ،وإنةددذم النملددر فيدده ،وإدامددة الفكددر فيدده ،وهددذا مددن
أوائل دكجذت االنافذع ادحقيقي بكادذب اهلل تةدذىل ،إ املقصدود مدن إندزال الكادذب الكدر  ،والغذيدة الديت
ألجلهذ نزل :هوك ثدذكه ادحايددة علدى قذكئده ،وطريدق هدذا تددبر الكادذب الكدر  ،ولدذا قدذل كبندذ تبدذك
وتةذىل :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﮊ [ص.]٢٩ :
وت دددبر كا ددذب اهلل تس ددبحذنه ال يا ددأتى ب دددون طل ددي تأويل دده ومةرف ددة مةذني دده ،وق ددد ح ددث اهلل تس ددبحذنه
وتةدذىل ونبيدده  األمدة اإلتسددالمية علددى طلدي هددذا الاشددأن واباغذئده ،فكددذن الصددحذبة  أول مدن أتددى بدده،
فكددذنوا داه دددين يف تأوي ددل كاددذب كم ددم ،حريص ددني ادح ددرص كلدده عل ددى بي ددذن م دراد اهلل في دده ومن دده ،وألق دوا إىل
الاذبةني مذ علاوه وفهاوه مدن كادذب كمدم ،وتسدنة نبديهم " اذلصدذ صدذفيذ ،وكدذن تسدندهم فيده عدن نبديهم
صلى اهلل عليه و لده وتسدلم عدن جربيدل عدن كب الةدذملني تسدنداً صدحيحذً عذليدذً ،وقدذلوا :هدذا عهدد نبيندذ إليندذ،
وقددد عهدددنذ إلدديكم ،وهددذه وصددية كبنددذ ،وفرضدده علينددذ ،وهددي وصددياه ،وفرضدده علدديكم ،فجددرى الاددذبةون هلددم
بإحس ددذن عل ددى منه ددذجهم الق ددو  ،واقاف ددوا عل ددى ث ددذكهم ص دراطهم املس دداقيم ،مث تس ددلا ت ددذبةو الا ددذبةني ه ددذا
املسددلا الرشدديد ،وهدددوا إىل الطيددي مددن القددول ،وهدددوا إىل ص درام ادحايددد ،وكددذنوا بذلنسددبة إىل مددن قددبلهم،
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كاذ قذل أصدق القذئلني :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﮊ [الواقةة.(١)"]١٤-١٣:
وألجددل هددذا انااشددرت املؤلفددذت ،وكثددرت املص ددنفذت يف تفسددري ك ددالم اهلل عددز وجددل ،وتنوع ددت
أهددداف مؤلفيهددذ ،وتبذينددت مقذصددد مصددنفيهذ ،ومددع هددذا مددذ زال كاددذب اهلل غضددذ طريددذ كأندده تنلدده
أفهددذم الةلا ددذء  -م ددن جه ددة اتسددانبذم فوائ ددده ،واتس ددا را دككه  ،-وش ددذهد عل ددى ه ددذا :أن دده م ددذ زال
الةلاذء الفطنذء ،والفقهذء ادحكاذء يسا رجون فوائد يسبقوا إليهذ.
وملذ كذن األمر كاذ كرت ،أحببت املسذمهة يف تفسدري يدذت مدن القدر ن الكدر  ،ومجدع مدذ قيدل
فيهذ من كالم الةلاذء وااايدذك الدراجح منهدذ يف حدذل االاداالف ،فوقدع ااايدذك علدى يدذت عمليادة،
داك حوهلددذ نقددذي عدريع ،ووقددع فيهددذ حدواك كبددري ،وهددي اآليددذت الددثال مددن تسددوكة ادحددج ،)٥٢-٥٤
ومةلددوم أن اآليددة األوىل منهددذ هددي مددداك الدكاتسددة ،إ فيهددذ البحددث يف مة ددىن الاا د  ،ويف مةددىن إلقددذء
الاشيطذن ،وقصة الغرانيق ،واآلياذن بةدهذ مااااذن ملوضوعهذ ،هلذا؛ أمسيت هذا البحث:
تفس ددري قول دده تة ددذىل :ﮋﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ
[ادحج ]٥٢:واآلياذن بةدهذ ،دكاتسة حتليلية.
مشكلة البحث:
امل دراد مددن البحددث أن يددي عددن بةددع الاسددذيتالت الدديت تثددذك عنددد ق دراءة اآليددة الكر ددة وعنددد
مطذلةة كاي الافسري ،ومن هذه الاسذيتالت:
هل هنذ فرق بني النيب والرتسول؟ وإن كذن مثت فرق ،فاذ هو؟
مذ مةىن إلقذء الاشيطذن يف أمنية األنبيذء واملرتسلني؟
مذ صحة قصة الغرانيق اليت يذكرهذ جل املفسرين؟
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
 -١تبدو أمهية هذا املوضوع من كونه تفسريا ألعملم كالم وأبني بيذن وأحسن حديث.
 -٢ادحذجة املذتسة ملةرفة حذل قصة الغرانيق اليت تذكر كثرياً عند املفسرين.
 -٣عدم وجود دكاتسة مفردة عن هذه اآليذت الكر ة.
 -٤يف هذا البحث إثراء للاكابة القر نية ،وتلبية دحذجة البذحثني يف الوقوف على اآليذت الكر ذت.
 ) ١ابن القيم ،حماد بن أ بكر" ،إعالم املوقةني عن كب الةذملني" .حتقيق :حماد عبد السالم إبراهيم .م،١
بريوت :داك الكاي الةلاية١٤١١ ،هد). 6 :١ ،
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 -٥حمبة املسذمهة يف ادمة كاذب اهلل تةذىل.

أهداف املوضوع:
 -١الوقوف على أقوال أهل الافسري يف اآليذت الكر ة وكيفية الاةذمل مةهذ.
 -٢إ هذك البالغة القر نية واللطذئف الافسريية.
 -٣اإلشذكة إىل بةع املسذئل املسانبطة من اآليذت الكر ة.
 -٤بيذن حذل قصة الغرانيق ،ومةرفة موقف أهل الاحقيق منهذ.
 -٥الكالم على يذت أارى ادعي أهنذ ات صلة بقصة الغرانيق.
خطة البحث:
تاكون اطة البحث من مقدمة وثالثة مبذحث واذمتة وفهرس.
أمذ املقدمة :فقد بينت فيهذ أمهية املوضوع وأتسبذب ااايذكه وأهدافه واطاه واملنهج املابع يف كاذباه.
املبحث األول ،وفيه ثالثة مطذلي:
املطلي األول :هل السوكة مكية أم مدنية؟
املطلي الثذين :هل اآليذت اليت ندكتسهذ من املكي أم من املدين؟
املطلي الثذلث :صلة اآليذت مبذ قبلهذ
املبحث الثذين :تفسري اآليذت تفسريا حتليليذً ،وفيه ثالثة مطذلي:
املطلي األول :تفسري قوله تةذىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ [ادحج ]٥٢:اآلية.
املطلد ددي الثد ددذين :تفسد ددري قولد دده تةد ددذىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮊ [ادحج ]٥٣:اآلية.
املطل د د د د ددي الثذل د د د د ددث :تفس د د د د ددري قول د د د د دده تة د د د د ددذىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﮊ
[ادحج ]٥٤:اآلية.
املبحث الثذلث :مسذئل ماةلقة بذآليذت الكر ة ،وفيه ثالثة مطذلي.
املطلي األول :الفرق بني الرتسول والنيب.
املطلي الثذين :الكالم على قصة الغرانيق.
املطلي الثذلث :تسوك و يذت ادعي نزوهلذ ألجل قصة الغرانيق.
اخلذمتة :وفيهذ أبرز الناذئج.
فهرس املصذدك واملراجع.
فهرس املوضوعذت.
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الدراسات السابقة:
أجد بةد البحث دكاتسة مسداقلة مسافيضدة هلدذه اآليدذت تةدىن جبادع األقدوال ،وتلقدي الضدوء
على مسذئلهذ ،ومذ يسانبط منهذ ،األمر الذ حدا للكاذبة على هذا النحو.
غري أنه وجددت بةدع الدكاتسدذت املاةلقدة مبسدألة واحددة مدن مسدذئل اآليدذت الكر دة ،أال وهدي
مسددألة الغرانيددق ،فقددد ألددف الةالمددة حماددد نذصددر الدددين األلبددذين كاذبدده" :نصددي اةددذنيق لنسددف قصددة
الغراني د ددق"  ،)١مث أل د ددف تلاي د ددذه عل د ددي ب د ددن حس د ددن ادحل د دديب كا د ددذب" :دالئ د ددل الاحقي د ددق إلبط د ددذل قص د ددة
الغرانيق"  ،)٢كاذ كاي صذحل الاشذمي كاذبذ بةنوان" :الغرانيق قصة دايلة على السرية النبوية" .)٣
وتاشددرت هددذه الكاددي الددثال يف أهنددذ حتدددثت عددن إبطددذل القصددة فحسددي مركددزة علددى بطددالن
السند ،و تاجذوزهذ إىل تفسري اآليذت تفسريا حتليليذً ،وال إىل اآليذت اليت قيل بنزوهلدذ بسدبي القصدة،
فضال عن كوهنذ تاشر إىل املسذئل األارى اليت تدل عليهذ اآليذت الكر ة.
منهج البحث:
ااددرتت املددنهج االتسدداقرائي والاحليلددي يف هددذا البحددث ،فقاددت -مددن اددالل النملددر يف كاددي
الافسددري -جباددع كددالم أهددل الةلددم يف اآليددذت الكر ددة ،وحتليددل هددذه األق دوال واملقذكنددة بينهددذ ،مث ااايددذك
الراجح منهذ بنذء على مذ قةده أهل الةلم من قواعد لافسري القر ن الكر .
ويف اخلاددذم ،لسددت أدعددي أين أحطددت بكددل مددذ قيددل يف اآليددذت ،ولسددت أج ددزم بددأين حقق ددت
القول يف كل لفملة قر نيدة ،إال أين بدذلت جهدد  ،وهدو جهدد املقدل ،واهلل أتسدأل أن يدرزق اإلادالص
والسداد يف مجيع أقوايل ،وتسذئر أفةذيل ،وأن يغفر يل اطدأ وتقصدري  ،وأن ينفدع مدذا البحدث كذتبده
وقذكئه ،إنه اري مسئول وأكرم مأمول.
وصلى وتسلم وبذك على عبده وكتسوله وعلى له وأصحذبه أمجةني ،وادحاد هلل كب الةذملني.
قذل تةذىل :ﱣﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼﲽﱢ [ادحج.]٥٤-٥٢:

 ) ١األلبذين ،حماد نذصر الدين بن ادحذ نوح "،نصي اةذنيق لنسف قصة الغرانيق" .م ،٣بريوت :املكاي
اإلتسالمي١٤١7،هد).
 )٢ادحليب ،علي بن حسن" ،دالئل الاحقيق إلبطذل قصة الغرانيق" .جدة :مكابة الصحذبة.)١٤١٢ ،
 )٣الاشذمي ،صذحل أ د" ،الغرانيق قصة دايلة على السرية النبوية" .م ،١بريوت :املكاي اإلتسالمي.)١٤١٩،
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املبحث األول :وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :هل السورة مكية أم مدنية؟
تةدد تسددوكة ادحدج أكثددر تسددوكة وقدع فيهددذ اددالف بدني أهددل الافسددري يف كوهندذ مكيددة أم مدنيددة؟ وال
يزال االااالف فيهذ قذئاذً بني البذحثني .)١
قذل هبة اهلل بن تسالمة:
"نزلت يف مواطن خمالفة ،وهي من أعذجيي تسدوك القدر ن؛ ألهندذ نزلدت لديال وهندذكا ،وفيهدذ مكدي
ومدين ،وتسفر وحضر  ،وحر وتسلاي ،ونذتسخ ومنسوخ ،وحمكم ومااشذبه" .)٢
فذهي مجع من الةلاذء إىل أهنذ مكية على اااالف بينهم يف اتساثنذء بةع اآليذت منهذ.
ويروى هذا القول عن ابن عبذس  )٣ودذهد .(٤) 
وبه قذل مقذتل والسارقند والثةليب ومكدي والبغدو والزخماشدر والدراز والبيضدذو والزككاشدي
واجلالل احمللي .)٥
 )١انملددر :الاشددذئع ،حماددد بددن عبددد الددر ن" ،املكددي واملدددين" م،١الريددذم:مركز تفسددري،)١٤١8،ص ،6٢:الفددذحل،
حماد بن عبدد الةزيدز" ،املكدي واملددين" م،١الريدذم :الادمريدة،)١٤٣٣،ص ،١٢٤:فقدد كجدح األول كوهندذ
مكية ،والثذين كوهنذ مدنية.
 )٢املقددر  ،هبددة اهلل بددن تسددالمة "النذتسددخ واملنسددوخ ".حتقيددق زهددري الاشددذوي  .م ،١بددريوت :املكاددي اإلتسددالمي،
 ،)١٤0٤ص.١٢6:
 )٣أارجده النحددذس ،أ دد بددن حمادد" ،النذتسددخ واملنسدوخ".حتقيق د .حماددد عبدد السددالم حمادد م،١الكويددت :داك
الفالح،)١٤08،ص ،٥6١:قذل السيوطي ،عبدد الدر ن بدن أ بكدر ،يف "اإلتقدذن يف علدوم القدر ن" حتقيدق:
حماد أبو الفضل إبدراهيم .د.م ،مصدر :اهليئدة املصدرية الةذمدة للكادذب١٣٩٤ ،ه د)" :٤0 :١ ،إتسدنذده جيدد
كجذله كلهم ثقذت من علاذء الةربية املاشهوكين".
 )٤انملددر :ابددن عطيددة ،عبددد ادحددق بددن غذلددي" ،احملددرك الددوجيز يف تفسددري الكاددذب الةزيددز" .حتقيددق :عبددد السددالم عبددد
الاشذيف .م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤٢٢،ه).١0٥ :٤،
 )٥انملددر :البل ددي ،مقذتددل بددن تسددلياذن" ،تفسددري مقذتددل بددن تسددلياذن" .حتقيددق أ ددد فريددد .م ،١بددريوت :داك الكاددي
الةلاية١٤٢٤،هد) ،١١١ :٣،السارقند  ،نصر بن حماد" ،تفسدري السدارقند " .حتقيدق د .حمادود مطرجدي .د.
م ،بددريوت :داك الفكددر) ،٤٤7 :٢،الثةلدديب ،أ ددد بددن حماددد" ،الكاشددف والبيددذن عددن تفسددري القددر ن" .حتقيددق أ
حماددد بددن عذشددوك .م ،١بددريوت :داك إحيددذء ال درتا الةددر  ،٥ :7،)١٤٢٢ ،مكددي بددن أ طذلددي" ،اهلدايددة إىل
بلددوا النهذيددة" .حتقيددق :داوعددة مددن البددذحثني .م ،١الاشددذكقة :جذمةددة الاشددذكقة ،٤8٣٣ :7،)١٤٢٩،الزخماشددر ،
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وبذل الفريوزابذد فنقل االتفذق على كوهنذ مكية .)١
وياأيد هذا القول مبذ يلي:
أوالً :أن السوكة الكر ة مبادأة بد"يذ أيهذ النذس" ،ويف ثالثة موضع أارى منهدذ ،وقدد كدر أهدل
الةلم َّ
أن من عالمذت السوك املكية كر "يذ أيهذ النذس" فيهذ.
لكددن هددذا الضددذبط أغلدديب ،بدددليل أن تسددوكة البقددرة وتسددوكة النسددذء مدددنياذن بذالتفددذق ،ومددع هددذا
كر فيهاذ :يذ أيهذ النذس  ،)٢قذل الةالمة ابن القيم" :أمذ اخلطذب "يذ أيهذ النذس" فااشرت " .)٣
وقذل مةلقذً على قول اإلمذم أ د ك ه اهلل" :يذ أيهذ النذس" قذل" :مبكة" ،قذل ابن القيم:
"قلت :ﮋﮜﮝ ﮊ مبكة ،فانه مذ هو بذملدينة ،ومنه مذ هو مبكدة ،فدذلبقرة مدنيدة ،وفيهدذ:
ﮋﮜﮝﮊ" .)٤
و ددذب أيض دذً :بد َّ
دأن هددذا الضددذبط يف كددون السددوكة مكيددة مقذبددل مبثلدده ،فاددن قددذل مبدنيددة السددوكة
احاج بأن فيهذ ﮋ ﮕ ﮖ ﮗﮊ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمادود بدن عاددرو" ،الكاشدذف عدن حقددذئق غدوامع الانزيدل" .م ،٣بددريوت :داك الكادذب الةدر ١٤07 ،ه د ):٣ ،
 .١٤١ال دراز  ،حماددد ب ددن عاددر" ،مفددذتيح الغي ددي" .م ،٣بددريوت :داك إحيددذء ال درتا الةددر ١٤٢0،ه دد):٢٣ ،
 .١٩٩البيض د ددذو  ،عب د ددد اهلل ب د ددن عا د ددر" ،أند د دواك الانزي د ددل وأتسد د دراك الاأوي د ددل" د.م ،ب د ددريوت :داك الفك د ددر)6٤ :٤،؛
والزككاشددي ،حماددد بددن عبددد اهلل" .الربهددذن يف علددوم القددر ن" .حتقي دق :حماددد أبددو الفضددل .م ،١مصددر :داك إحيددذء
الكاي الةربية١٣76 ،ه) ،١٩0 :١ ،احمللي ،حماد بدن أ دد ،والسديوطي جدالل الددين عبدد الدر ن بدن أ بكدر،
"تفس ددري اجلالل ددني" .م ،١الق ددذهرة :داك ادح ددديث) ،ص ،٤٣٢:الق ددذمسي ،حما ددد مج ددذل ال دددين ب ددن حما ددد تس ددةيد"،
حمذتسن الاأويل" .حتقيق :حماد بذتسل ،م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤١8 ،هد).٣6١ :٥ ،
 )١انملددر :الفريوز بددذدى ،حماددد بددن يةقددوب" ،بصددذئر و الااييددز يف لطددذئف الكاددذب الةزيددز" .حتقي دق حماددد علددي النجددذك،
م ،١القددذهرة :اةلددا األعلددى للاشددئون اإلتسددالمية  -جلنددة إحيددذء ال درتا اإلتسددالمي ،٣٢٣ :١ ،)١٣٩٣،والةجيددي
ص يف  :١0٢ :١على أن اباداء نزوهلذ يف غزوة بىن املصطلق.
أنه يف  :٩٩ :١هي إىل أهنذ مدنية ،ون َّ
 )٢انملددر :الزككاشددي" ،الربهددذن يف علددوم القددر ن" ،١٩0 :١،السدديوطي" ،اإلتقددذن يف علددوم القددر ن" 68 :١،تةقيبدذً
على هذا الدليل.
 )٣ابدن القدديم ،حمادد بددن أ بكددر" ،زاد املةدذد يف هددد ادري الةبددذد" .حتقيددق شدةيي األكنددؤوم .م ،٢7بددريوت:
مؤتسسة الرتسذلة١٤١٥،هد).6٣ :٣،
 )٤ابن القديم ،حمادد بدن أ بكدر" ،بددائع الفوائدد" بدريوت :داك الكادذب الةدر  ،١١٣ :٣،) ،وانملدر :القدرطيب،
حماد بن أ د" ،اجلذمع ألحكدذم القدر ن" حتقيدق :أ دد الدربدوين وإبدراهيم أطفدي م ،٢القدذهرة :داك الكادي
املصرية١٣8٤ ،،هد).١ :٥ ،
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غري أنه يبقى من القدرائن املرجحدة ،فدذملراد كونده أغلبيدذً ،قدذل الزككاشدي " :فدإن أكاد املفسدرون َّ
أن
الغذلي لا فهو صحيح" .)١
ثذنيذً :أن السوكة املبذككة فيهذ تسجدة ،ومن ضوابط املكي وجود السجدة يف السوكة.
وقددد نقددل االتفددذق علددى مكيددة السددوك الدديت فيهددذ تسددجدة عدددا الرعددد والفرقددذن ،وال دراجح أهناددذ
مكياذن .)٢
فيصبح هذا القيد تسذملذً من االعرتام ،وبه يرجح كون السوكة مكية.
ثذلثذً :النقل عن ابن عبذس أن تسوكة ادحج مكي.
كابة دذً :بةددع اآليددذت مافددق علددى نزوهلددذ يف مكددة ،والددبةع اآلاددر موضددوعهذ موضددوع السددوك
املكية ،كذلبةث وإثبذته و كر دليله.
وقيل :هي مدنية.
ويروى هذا القول عن ابن عبذس وعبد اهلل بن الزبري ودذهد .)٣
و هددي إليدده اإلمددذم أ ددد والطددرب واملددذوكد والواحددد وشدديخ اإلتسددالم وابددن جددز والسدديوطي
وأبو السةود).(٤
ويسادل هلذا القول مبذ يلي:
أوالً :اآلثذك املروية عن ابن عبذس وابن الزبري يف كون السوكة مدنية.
ثانياً :وجود نداء أهل اإل ذن فيهذ" :يذ أيهذ الذين منوا".
ق د ددذل الةالم د ددة اب د ددن الق د دديم" :أن د دده ق د ددد ا د ددذطبهم يف اره د ددذ بقول د دده :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ
[ادحج ]77:واخلطذب بذلا كله مدين" .)٥
ثالث ااً :ثبددوت نددزول بةددع اآليددذت بةددد اهلجددرة ،مثددل قولدده :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

[ادحج.(١)]١٩:

 )١الزككاشي" ،الربهذن يف علوم القر ن" .١٩0 :١
 )٢انملر :الاشذئع" ،املكي واملدين" ،ص ،6٢:عبد الرزاق حسني أ د" ،املكي واملدين" .١6٣ :١
 )٣انملر هذه اآلثذك يف موتسوعة الافسري بذملأثوك.٥ :١٥
 )٤انملددر :الطددرب " ،جددذمع البيددذن"١0٩ :١7؛ واملددذوكد " ،النكددت والةيددون"٥ :٤،؛ والواحد "،الوتسدديط":٣،
٢٥7؛ وابددن تيايددة" ،داددوع الفاددذوى" ،١60 :١٥ ،وابددن جددز " ،الاسددهيل لةلددوم الانزيددل"٣٢ :٢،؛ وابددن
القيم" ،بدائع الفوائد"١١٣ :٣،؛ وأبذ السةود" ،وأبذ السةود" ،إكشذد الةقل السليم".٩١ :6،" ،
 )٥ابن القيم" ،زاد املةذد".6٣ :٣،
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وقوله :ﮋ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﮊ [ادحج.]٣٩ :
وهذه أول ية نزلت يف فرم اجلهذد ،ومةلوم أن فرم اجلهذد كذن يف املدينة .
وهذه قرينة على أن بقية السوكة مدنية.
وقيل :السوكة خمالطة ،منهذ مكي ،ومنهذ مدين.
وليا املراد بكوهنذ خمالطة أن فيهذ مكيذ ومدنيذ ،بل أكادوا أن كثريا منهذ مكي وأن مثله أو
يقذكبه مدين ،وأنه ال ياةني مذ هو مكي منهذ ومذ هو مدين ولذلا عربوا بقوهلم :هي خمالطة.
قذله ابن عذشوك .)٣
قذل ابن عطية" :وهذا هو األصح؛ ألن اآليذت تقاضي لا" ).(٤
وعزاه إىل اجلاهوك ،وكذا الثةذليب واأللوتسي خماذكين له .)٥
وهؤالء مجةوا بني القولني ،ملذ كأوا اآليذت اليت تساثىن عند أكبذب القولني السذبقني ،وهلذا
أن فيهذ املكي واملدينَّ ،
يقول الةالمة ابن القيم ك ه اهلل" :وتسيذق السوكة يدل على َّ
فإن قصة إلقذء
الاشيطذن يف أمنية الرتسول مكية ،واهلل أعلم" .)6
وقذل ابن حجر" :فذلذ يملهر أن أصلهذ مكي ،ونزل منهذ يذت بذملدينة ،وهلذ نملذئر واهلل أعلم").(7
ولةل هذا القول أكجح؛ ألن السوكة تانذزع فيهذ أدلة املكي واملدين وضوابطهاذ ،والةلم عند
اهلل تةذىل.
)٢

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١والدليل على نزوهلذ يف املدنية :مذ قذله قيا بن عبذد ،مسةت أبذ ك يقسم قساذً :إن ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮊ ادحددج )١٩:إهنددذ نزلددت يف الددذين بدذكزوا يددوم بدددك ددزة وعلددي وعبيدددة بددن ادحددذك وعابددة وشدديبة ابنددذ
كبيةة والوليد بن عابة.
أارجه الب ذك  ،)٣78٢ومسلم .)٣0٣٣

وأار الب ذك  )٣٩67عن علي  قوله :فينذ نزلت هذه اآلية :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢ ﮊ ادحج.)١٩:
 )٢انملر كد الةالمة ابن القيم يف "زاد املةذد" 6٣ :٣،على من قذل :فرم اجلهذد يف مكة.
 ) ٣ابن عذشوك ،حماد الطذهر بن حماد" ،الاحرير والانوير" تونا :الداك الاونسية١٩8٤،م).١80 :١7،
 )٤انملر :ابن عطية" ،احملرك الوجيز"١0٥ :٤ ،؛ والثةذليب" ،اجلواهر ادحسذن".١06 :٤،
 )٥انملر :الثةذليب" ،اجلواهر ادحسذن"١06 :٤،؛ واأللوتسي "كوح املةذين".١0٥ :٩،
 )6ابن القيم" ،زاد املةذد".6٤ :٣،
 )7ابددن حجددر ،أ ددد بددن علددي" ،فدداح الب دذك " .إا درا وتصددحيح حمددي الدددين اخلطيددي :بددريوت :داك املةرفددة،
.٤٤0 :8 ،)١٣7٩
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املطلب الثاني :هل اآليات اليت ندرسها من املكي أم من املدني؟
هددذه اآليددذت يف قددول مجهددوك الةلاددذء مددن املكددي ،وهددذا واضددح؛ فاددن قددذل مبكيددة السددوكة فهددذه
أحد يذهتذ ،و أك -ممدن قدذل بدأن السدوكة مكيدة -مدن اتسداثىن هدذه اآليدذت ،وأمدذ مدن قدذل بدأن السدوكة
مدنية فقد اتساثىن هذه اآليذت إال مذ كو عن الضحذ  ،فإنه قذل بأن السوكة مدنية كلهذ .)١
وممن قذل مبدنية السوكة واتساثىن هذه اآليذت قاذدة وحيىي بن تسالم واإلمذم أ د .)٢
هلددذا ،نقددل ابددن حجددر االتفددذق علددى أن هددذه اآليددة نزلددت مبكددة ،فقددذل ك دده اهلل" :هددذه القصددة
)(٣وقةت مبكة قبل اهلجرة اتفذقذ").(٤
املطلب الثالث :صلة اآليات مبا قبلها:
حتددد اهلل جددل شددأنه يف اآليددذت السددذلفذت لديددذت الدديت ددن بصدددد ادحددديث عنهددذ -تةزيددة
للندديب  وشدددا مددن أزكه -عددن تكددذيي األمددم السددذبقة ألنبيذئهددذ ،وكيددف كددذن أاددذه تسددبحذنه هلددم ،مث
أمددره أن يبددني للنددذس أن أمددره مقصددوك علددى الابليد والنددذاكة ،مث حتددد اهلل بةددد لددا إىل نبيدده  عددن
كيددد الاشدديطذن ،و َّ
أن هددذا دأبدده مددع مجيددع األنبيددذء واملرتسددلني ،فددال حيزنددا يددذ حماددد ،فلسددت ببدددع مددن
)٥
املرتسلني يف هذا الاشأن ،ففي هذا تسلية أارى لنبينذ . 

 )١انملر :السيوطي" ،اإلتقذن يف علوم القر ن".68 :١،
 )٢انملر :تفسري حيىي بن تسالم ٣٥٣ :١؛ وابن القيم "بدائع الفوائد".١١٣ :٣،
 )٣ية  :قصة الغرانيق.
 )٤ابن حجر" ،فاح البذك ".٤٤0 :8،
 )٥انمل ددر :أب ددو حي ددذن" ،البح ددر احمل دديط"٥٢٥ :7؛ والبق ددذعي" ،نمل ددم ال دددكك"6٩ :١٣،؛ واب ددن عذش ددوك" ،الاحري ددر
والانوير" ،٢٩7 :١7،وتفسري املراغي .١٢8 :١7
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املبحث الثاني :تفسري اآليات تفسريا حتليلياً ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تفسري قوله تعاىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

(احلج.)٥٢:
قوله تةذىل :ﱣﭐﱸﱹﱺﱻﱢ.
ال دواو ههنددذ اتسددائنذف ،ومددذ نذفيددة ،ومددن األوىل الباددداء الغذيددة ،وأمددذ الثذنيددة فهددي صددلة؛ إلفددذدة
اتسدداغراق اجلددنا  ،)١هلددذا؛ فذآليددة تفيددد اتسدداغراق وي ددول مجيددع األنبيددذء واملرتسددلني فياددذ كددر ،ولةله ددذ
كددرت ههنددذ –والةلددم عنددده تسددبحذنه –؛ ألن املقددذم يقاضددي تأكيددد القضددية الدديت تسدداذكر ،وكددون مجيددع
األنبيذء قد قدك عليهم مذ تلي عليا يذ حماد.
)٢
قذل ابن عذشوك" :أفذد أن لا يةد أحداً من األنبيذء والرتسل" .
وتسيأيت -إن شذء اهلل تةذىل -ادحديث عن النيب والرتسول يف مسألة اذصة.
قوله تةذىل :ﱣﭐﲀﲁﲂ ﱢ.
يف مةىن قوله" :متىن" قوالن ،كاذ كره املفسرون:
أحدددمهذ :قدرأ وتددال ،قذلدده األكثددرون ) ،(٣بددل قددذل ابددن القدديم ك دده اهلل" :والسددلف كلهددم علددى أن
املةىن :إ ا تال ألقى الاشيطذن يف تالوته"). (٤
 )١النسفي" ،مداك الانزيل"٤٤7 :٢ ،؛ وأبدو حيدذن" ،البحدر احملديط"٥٢6: 7،؛ وصدديق حسدن" ،فداح البيدذن"66 :٩،؛
ودكوي " ،إعراب القر ن وبيذنه"٤٤٩ :6،؛ وعضياة"،دكاتسذت ألتسلوب القر ن الكر ".٣٢6 :٣،
 )٢ابن عذشوك" ،الاحرير والانوير"٢٩7 :١7 ،؛ وانملدر :الكرمدذين ،حمادود بدن دزة" ،أتسدراك الاكدراك يف القدر ن".
حتقيق :عبد القذدك أ د عطذ .الريذم :داك الفضيلة).ص.١٤١:
 )٣قذلدده السدداةذين يف تفسددريه ٤٤7 :٣؛ والبغددو يف "مةددذ الانزيددل"٢٩٣ :٣ ،؛ والواحددد يف "الوتسدديط":٣ ،
٢76؛ واب ددن اجلد ددوز يف "زاد املس ددري"٤٤٣ :٥،؛ والاشد ددنقيطي يف "أض د دواء البيد ددذن"٢8٤ :٥ ،؛ واأللبد ددذين يف
"نصي اةذنيق" ،ص.7:
وانمل د ددر ه د ددذا الق د ددول يف :السجس د دداذين" ،غري د ددي الق د ددر ن"٤8 :١،؛ واجلص د ددذص" ،أحك د ددذم الق د ددر ن"8٣ :٥،؛
واألصفهذين" ،املفردات يف غريي القر ن"٤76 :١ ،؛ وابن الةر " ،أحكذم القر ن"٤٤ :١ ،؛ وابن اجلوز ،
"ت ددذكرة األكيد ددي يف تفس ددري الغريد ددي"١١ :١،؛ وال د دراز " ،مفد ددذتيح الغي ددي"٤٥ :٢٣ ،؛ والقد ددرطيب" ،اجلد ددذمع
ألحكذم القر ن"7٩ :١٢،؛ والنسفي" ،مداك الانزيل" ،١0٩ :٣،واأللوتسي" ،كوح املةذين".١7٥ :١7،
 )٤اب د ددن الق د دديم ،حما د ددد ب د ددن أ بك د ددر" ،إغذث د ددة اللهف د ددذن" .حتقي د ددق :حما د ددد حذم د ددد الفق د ددي .م ،٢ب د ددريوت :داك

- ٢1 -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٥٢ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

وأناشدوا يف عثاذن : 
مت د د د د د د د د د د د د ددىن كا د د د د د د د د د د د د ددذب اهلل أول ليل د د د د د د د د د د د د دده

و ا د د د د د ددره القد د د د د د ددى د د د د د د ددذم املقد د د د د د ددذدك). (١

وهددذا قددول الصددحذ اجلليددل ابددن عبددذس ،يقددول اإلمددذم الب ددذك ك دده اهلل :قددذل ابددن عبددذس يف
"أمنياه" :إ ا حد ألقى الاشيطذن يف حديثه ،فيبطل اهلل مذ يلقي الاشيطذن وحيكم يذته).(٢
وهو قول دذهد والضحذ ) ،(٣وهو ااايذك ابدن جريدر والزجدذ والواحدد والراغدي والاشدوكذين
والسةد ).(٤
" فاأويل الكدالم إ ن :ومدذ أكتسدلنذ مدن قبلدا مدن كتسدول وال نديب إال إ ا تدال كادذب اهلل وقدرأ ،أو
حد وتكلم ألقى الاشيطذن يف كاذب اهلل الذ تاله وقرأه ،أو يف حديثه الذ حد وتكلم").(٥
والثذين :أنه من األمنية ،مبةىن حي الاشيء.
)6
واااذكه السارقند وابن حزم وابن جز وابن عذشوك .
وأيدددوا هددذا املةددىن بأندده املةددروف يف اللغددة ،قددذل ابددن جددز " :وهددذا املةددىن أشددهر يف اللفد  ،أ :
متىن النيب  مقذكبة قومه واتسائالفهم ،وألقى الاشيطذن لا يف هذه األمنية؛ ليةجبهم لا ").(7
بل إن ابن عذشوك كر أن عنده يف صحة إطالق لفد األمنيدة علدى القدراءة شدا عملديم ،وأنده
ال يملن أن القراءة يقذل هلذ :أمنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املةرفة.٩٣ :١.)١٣٩٥،
 ) ١نسبه إىل حسذن مجع من املفسرين منهم :الراز يف "مفذتيح الغيي"٤٥ :٢٣،؛ واأللوتسي يف "كوح املةذين"،
١7٣ :١7؛ والاشنقيطي يف "أضواء البيذن" .٢8٤ :٥،ونسبه ابن عطية يف "احملدرك الدوجيز" ،١6٩ :١،وابدن
كثري يف تفسريه ١١8 :١،إىل كةي بن مذلا.
 )٢صحيح الب ذك .١767 :٤
 )٣كواه عنهاذ اإلمذم ابن جرير يف تفسريه  ،)١٩0/١7وانملر :السيوطي" ،الدك املنثوك".6٥ :6،
 )٤انملددر :الزجددذ " ،مةددذين القددر ن وإعرابدده"٤٣٣ :٣،؛ والواحددد "،الوجيز"،ص7٣7:؛ والراغددي األصددفهذين يف
تفسريه٢٣٩ :١،؛ والاشوكذين "فاح القدير"٥٤6 :٣،؛ والسةد " ،تيسري الكر الر ن" ،ص.٥٤٢:
 ) ٥الطددرب  ،حماددد بددن جرير".جددذمع البيددذن عددن تأويددل القددر ن" .حتقيددق د.عبددد اهلل الرتكددي .م ،١مصددر :داك
هجر١٤٢٢ ،هد).6١١ :١6،
 )6انملد ددر :الس د ددارقند " ،تفس د ددري الق د ددر ن"٤6٤ :٢،؛ واب د ددن حزم"،الفص د ددل"١8 :٤،؛ واب د ددن عذش د ددوك" ،الاحري د ددر
والانوير".٢٩8 :١7 ،
 )7ابددن جددز " ،الاسددهيل لةلددوم الانزيددل" ،٤٤ :٣،وانملددر :الكرمددذين" ،غرائددي الافسددري"76٤ :٢،؛ وابددن عطيددة،
"احملرك الوجيز".١٢8 :٤،
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دص عل ددى تا ددذبع كث ددري م دن املفس درين وعلا ددذء اللغ ددة عل ددى ه ددذا املة ددىن ال ددذ
م ددع أن دده ك دده اهلل ن د َّ
اتساغربه.
وقد كر غري واحد من املفسرين أن أمنية الرتسول أو النيب أن تسلم أماه ويهاد قومه.
وعلى هذا ،فافةول ألقى حمذوف ،ومتىن ،مبةىن :أحي ،أ  :أحي إ ذن أماه ).(١
وقددد كو عددن حماددد بددن كةددي القر ددي قددوالً غريبددذ يف بيددذن األمنيددة ،حيددث قددذل :متددىن يومددذ أال
يأتيه من اهلل شيء ينفر عنه به قومه ،فألقى الاشيطذن على لسذنه ،كأنه قد متنذه ).(٢
وهذا األمر ممذ ينزه عنه النيب  كيف وهو القذئم بأمر اهلل من الددعوة واإلبدالا لددين اهلل ،و
حيذب أحداً ،أو يداهن يف دين اهلل ،فهذا ممذ نقطع ببةده.
ولعل الراجح القول األول؛ لكونده قدول ابدن عبدذس ،والصدحذبة أدكى باأويدل كدالم اهلل 
من غريهم ،ومن قواعد الاأويل املةاادة عند أكثر الةلاذء تقد قول الصحذ على قول غريه.
ويؤيده أيضذ تسيذق اآليدذت ،يقدول اإلمدذم الطدرب ك ده اهلل" :وهدذا القدول أشدبه باأويدل الكدالم
بدالل ددة قول دده :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮊ عل ددى ل ددا؛ ألن اآلي ددذت ال دديت
أارب اهلل جدل ثندذيته أنده حيكاهدذ ،ال شدا أهندذ يدذت تنزيلده ،فاةلدوم أن الدذ ألقدى فيده الاشديطذن هدو
مذ أارب اهلل تةذىل كره ،أنه نسخ لا منه وأبطله ،مث أحكاه بنس ه لا منه" ).(٣
ومددذ قذلدده ابددن جريددر ك دده اهلل واضددح الداللددة علددى هددذا القددول ،فددذلراجح مددذ هددي إليدده مجهددوك
املفسرين ،والةلم عنده تسبحذنه.
أمذ مةىن إلقذء الاشيطذن الواكد يف قوله تسبحذنه :ﮋﮓﮔﮕﮖﮊ".
فبنذء على االااالف يف مةىن أمنياده ،فقدد ااالدف الةلادذء فيادذ يلقيده الاشديطذن يف أمنيدة النديب
والرتسول.
فةلى القول األول -وهو مذهي اجلاهوك ،-يكون مذ يدُْلقى أحد شيئني ،بل ثالثة:
إمددذ أن يكددون الوتسددذوس والاشددبه حددول الدداالوة ،أ  :ألقددى الاشدديطذن يف ق دراءة الرتسددول أو الندديب
الاشبه والوتسذوس؛ ليصد النذس عن اتبذع مذ يقريته ويالوه الرتسول أو النيب.
 )١انملددر :البغددو " ،مةددذ الانزيددل"٢٩٣ :٣،؛ وابددن عطيددة" ،احملددرك الددوجيز"١٢8 :٤،؛ والاشددنقيطي يف "أض دواء
البيذن".٢8٤ :٥،
 )٢كره عنه ابن اجلوز يف "زاد املسري".٤٤٣ :٥،
 )٣الطرب " ،جذمع البيذن".6١0 :١6 ،
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وعلى هذا الاقدير ،فال إشكذل يف اآلية ،فذلاشيطذن يوتسوس لب دم ،ويلقي عليهم الاشبه.
وأمذ الاقدير الثذين :فذملةىن :ألقى الاشيطذن يف أمنياده ،أ  :قراءتده مدذ لديا منهدذ؛ لديملن الكفدذك
أنه منهذ).(١
وهذا حذصل مذ كو عن مجع من السلف كذبن عبذس وأ الةذليدة الريدذحي والزهدر وغدريهم،
و كر شيخ اإلتسالم أنه املأثوك عن السلف  ،)٢واااذكه ابن جرير).(٣
وقد كجح الاشيخ الةالمة الاشنقيطي الوجه األول ،فقذل:
"الدذ يملهدر لندذ أندده الصدواب وأن القدر ن يدددل عليده داللدة واضدحة ،وإن ينابدده لده مدن تكلددم
علددى اآليددة مددن املفس درين ،هددو أن مددذ يلقيدده الاشدديطذن يف ق دراءة الندديب الاشددكو والوتسددذوس املذنةددة مددن
تصددديقهذ وقبوهلددذ كإلقذئدده علدديهم أهنددذ تسددحر أو شددةر أو أتسددذطري األولددني وأهنددذ مف درتاة علددى اهلل ليسددت
منزلة من عنده.
والدليل علدى هدذا املةدىن :أن اهلل بدني أن ادحكادة يف اإللقدذء املدذكوك اماحدذن اخللدق؛ ألنده قدذل:
ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ [ادحددج ،]٥٣ :مث قددذل :ﮋﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [ادحج.]٥٤ :
فقوله :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ يددل علدى أن الاشديطذن يلقدي علديهم أن الدذ
يقرأه النيب ليا حبق ،فيصددقه األشدقيذء ،ويكدون لدا فاندة هلدم ،ويكذبده املؤمندون الدذين أوتدوا الةلدم،
ويةلاددون أندده ادحددق ال الكددذب ،كاددذ يددزعم هلددم الاشدديطذن يف إلقذئدده ،فهددذا االماحددذن ال ينذتسددي شدديئذ
زاده الاشيطذن من نفسه يف القراءة ،والةلم عند اهلل تةذىل " ).(٤
واااذكه مكي  ،)٥ويضيف اإلمذم الراز وجهذ ار من املةىن ،فيقول:
"أمذ إ ا فسرنذهذ بذلقراءة ،ففيه قوالن:
 )١انملر :اجلصذص" ،أحكذم القر ن"8٤ :٥ ،؛ ومكي" ،اهلداية إىل بلوا النهذيدة"٤٩١٥ :7 ،؛ والاشدنقيطي يف
"أضواء البيذن".٢8٥ :٥،
 )٢انمل ددر :الواح ددد " ،الافسد ددري البس دديط" ٤٥٣ :١٥؛ اب ددن تيايد ددة" ،دا ددوع الفا ددذوى"٢٩١ :١0،؛ "موتسد ددوعة
الافسري بذملأثوك".١8٩ :١٥،
 )٣انملر :الطرب " ،جذمع البيذن".١٩0 :١7،
 )٤الاشددنقيطي ،حماددد األمددني بددن حماددد بددن امل اددذك" ،أض دواء البيددذن يف تفسددري القددر ن بددذلقر ن" .بددريوت ،داك
الفكر١٤١٥ ،هد).٢8٤ :٥،
 )٥انملر :مكي" ،اهلداية إىل بلوا النهذية".٤٩١٥ :7،

- ٢4 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

األول :أنه تةذىل أكاد بذلا أن يسدهو الرتسدول  فيده ،وياشدابه علدى القدذك دون مدذ كووه مدن
قوله :تلا الغرانيق الةلى.
الثاني :املراد منه وقوع هذه الكلاة يف قراءته ").(١
فال ص من هذا :أن فياذ يلقيه الاشيطذن  -بنذء على تأويل األمنية بذلقراءة  -ثالثة ٍ
أوجه:
األول :اخلطأ الواكد يف القراءة ،والذ مناشأه السهو.
الثاني :الاشكو اليت يلقيهذ الاشيطذن عند تالوة اآليذت.
الثالث :مذ يلقيه الاشيطذن يف تالوة النيب؛ ليوهم أن مذ ألقذه منه.
واعلم أن أنسبهذ للسيذق ارهذ ،والثذين قريي حماال.
أمذ األول :فذلسهو الواقع من النيب  مذ زال ياكرك منه ،وهو من تسجية الباشدر ،ولدذلا قدذل
النيب  فياذ صدح عنده" :إ دذ أندذ باشدر مدثلكم ،أنسدى كادذ تنسدون ،فدإ ا نسديت ،فدذكروين") ،(٢وهلدذا
يغددام الندديب  ملددذ أنسددي يددة مددن كاددذب اهلل ،وإ ددذ دعددذ ملددن كددره مددذ ،فقددذل عليدده الصددالة والسددالم:
"كحم اهلل فالنذ كرين ية كنت أنسياهذ").(٣
ويرد هذا القول :الةلة اليت علدل اهلل تةدذىل مدذ ،فقدذل كبندذ جدل شدأنه :ﮋﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮊ [ادحج ،]٥٣ :وهذه الةلة غري ماحققة بذلنسبة للسهو.
ومددذه الةلددة نفسددهذ نددرد الوجدده الثددذين ،ونزيددد بددأن عدددو اهلل مددذ زال يلقددي الاشددكو والوتسددذوس
حددول يددذت القددر ن الكددر  ،واهلل كددر أندده حيكددم يذتدده ،وينسددخ مددذ يلقيدده الاشدديطذن ،فددال يكددون ألحددد
حجدة علددى كبده تةددذىل ،ولدنلح أن هددذا اإلحكددذم جدذء بةددد إلقدذء الاشدديطذن  ،)٤حبيدث ال يبقددى إللقددذء
الاشيطذن أثر ،وهذا مذ يانذتسي جدا مع الوجه الثذلث.
فلذا كذن الوجه الثذلث أنسبهذ ،فإ ا قرأ النيب  مدن القدر ن أو حدد ألقدى الاشديطذن يف ثنذيدذ
لدا مدذ يلددبا بده علدى النددذس ،وإن كدذن الوجدده الثدذين عندد الاأمدل فيده حتاالده اآليددة ،فدياكن أن يقددذل
بكال الوجهني ،والةلم عند اهلل تسبحذنه وتةذىل.
 )١الراز " ،مفذتيح الغيي".٤٥ :٢٣،
 )٢أارجه الب ذك  ،)٣٩٢ومسلم  )٥7٢من حديث عبد اهلل بن مسةود . 
 )٣أارجه الب ذك  ،)٤7٥١ومسلم  )788من حديث عذئاشة كضي اهلل تةذىل عنهذ.
 ) ٤انملر :ابن تياية ،أ د بن عبد ادحليم" ،داوع الفاذوى" .حتقيق :عبد الر ن بن قذتسم املدينة النبوية :داع
امللا فهد لطبذعة املصحف الاشريف١٤١6،هد).٢٩٢ :١0،
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وال ية د هددذا إثبددذت قصددة الغرانيددقَّ ،
ألن قصددذكى هددذا أن الاشدديطذن قددد يدداكلم ويلددبا علددى
النذس تالوة النيب .
قذل الةالمة األلبذين مفسراً اآلية الكر ة -وهو ممن ينفي قصة الغرانيق" :-فاأمدل الكدالم إ ن:
ومذ أكتسلنذ من قبلا من كتسول وال نيب إال إ ا تال كاذب اهلل وقرأ ،أو حد ثد وتكلدم ،ألقدى الاشديطذن
يف كاددذب اهلل الددذ تدداله وق درأه ،أو يف حديثدده الددذ ح د ثد وتكلددم ،فينسددخ اهلل مددذ يلقددي الاشدديطذن
بقوله تةذىل ،فيُ ْذ ِهي اهلل مذ يلقي الاشيطذن من لا ،على لسذن نبيه ويبطله.
هددذا هددو املةددىن املدراد مددن هددذه اآليددة الكر ددة ،وهددي كاددذ تددرى لدديا فيهددذ إال أن الاشدديطذن يلقددي
عند تالوة النيب  مذ يفانت به الذين يف قلومم مرم" .)١
أم ددذ عل ددى الاق دددير اآلا ددر لأمني ددة ،وه ددو تأويله ددذ مب ددذ ددول يف ال ددنفا م ددن اخل ددذطر ،فا ددذ يلقي دده
الاشدديطذن يف هددذه األمنيددة ،أيضددذ ممددذ وقددع فيدده اددالف ،لكندده أشددبه مددذ يكددون بددذخلالف اللفملددي ،فاددن
لا :مذ قذله اإلمذم ابن شهذب الزهر :
ملددذ أنزلددت تسددوكة الددنجم ،وكددذن املاشددركون يقولددون :لددو كددذن هددذا الرجددل يددذكر هلانددذ ددري أقرننددذه
وأصددحذبه ،ولكددن ال يددذكر مددن اددذلف ديندده مددن اليهددود والنصددذكى ،مبثددل الددذ يددذكر هلانددذ مددن الاشددام
والاشر ،وكذن كتسول اهلل  قد اشاد عليه مذ نذله وأصحذبه من أ اهم وتكذيبهم ،وأحزناده ضداللاهم،
فك ددذن ياا ددىن ك ددف أ اه ددم ،فلا ددذ أن ددزل اهلل تس ددوكة ال ددنجم ق ددذل :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﮊ[الدنجم ]٢0-١٩:ألقدى الاشديطذن عنددهذ كلادذت حدني كدر الطواغيدت و كدر بقيدة القصدة
وتساأيت إن شذء اهلل تةذىل).(٢
وعن عروة مثله تسواء).(٣
وجذء عدن حمادد بدن كةدي القر دي وحمادد بدن قديا أهنادذ قدذال :جلدا كتسدول اهلل  يف ندذد مدن
أندية قري كثري أهله ،فااىن يومئدذ أال يأتيده مدن اهلل شديء ،فيافرقدون عنده ،فدأنزل اهلل عليده :ﮋﭑﭒ
ﭓ ﮊ [الددنجم ]١:فقرأهددذ كتسددول اهلل  ح د بل د ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ
[الددنجم ]٢0-١٩:ألقددى الاشدديطذن كلااددني تلددا الغرانيددق الةلددى وإن شددفذعاهن لرت دى ،فدداكلم مددذ مث
مضى ،فقرأ السوكة كلهذ ،مث تسجد يف ار السوكة ،وتسجد القوم مجيةذً مةه وكضوا مبذ تكلم به).(٤
فحذصددل هددذه اآلثددذك أندده ملددذ متددىن الندديب  شدديئذً مةين دذً مث ت ددال ،ألقددى الاشدديطذن بس ددبي تل ددا
 )١األلبذين "،نصي اةذنيق" ،ص.٩:
 )٢أارجه ابن أ حذمت .٢٥0١ :8
 )٣أارجه الطرباين يف الكبري  :٣٤ :٩وانملر :السيوطي" ،الدك املنثوك".66 :6،
 ) ٤تسبق ختر ه والاةليق عليه ،وانملر :الراز " ،مفذتيح الغيي".٤7 :٢٣،
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األمنية يف قراءته ،فوجد تسبيالً من االل تلا األمنية.
ويالح د مددن هددذه اآلثددذك أن إلقددذء الاشدديطذن كددذن يف الق دراءة ،فهددي موافقددة للقددول السددذبق يف
النايجة ،ولةله ألجل هدذا قدذل ابدن القديم" :والسدلف كلهدم علدى أن املةدىن :إ ا تدال ألقدى الاشديطذن يف
تالوته").(١
وقددد جةددل أبددو السددةود يف تفسددريه لديددة إلقددذء الاشدديطذن يف نفددا األمنيددة ،فقددذل " :ﮋ ﮐ ﮑ

ﮒﮊ أ  :هيد ددأ يف نفسد دده مد ددذ يه د دواه ﮋ ﮓﮔﮕﮖﮊ يف تاشد ددهيه مد ددذ يوجد ددي اش د دداغذله
بذلدنيذ ،كاذ قذل " : وإنه ليغذن على قليب ،فذتساغفر اهلل يف اليوم تسبةني مرة). (٣) "(٢
ويف هذا القول نملر ال خيفى ،وقد تسبق منذقاشة من فسرهذ بذألمنية.
قوله تةذىل :ﮋ ﮗﮘﮙﮚﮛﮊ.
الملل.
ت
الاشاا َّ
مةىن النسخ يف هذه اآلية :اإل هذب واإلبطذل ،كاذ تقول :نس ْ
ُ
وهذا أحدد مةدذين النسدخ ،فذلنسدخ ههندذ جدذء علدى هدذا املةدىن اللغدو ال اصدطالحي ،كادذ نبده
على هذا املفسرون واألصوليون).(٤
ويف تفسري ابن عبذس :أ فيبطل اهلل -تسبحذنه وتةذىل-مذ ألقى الاشيطذن .)٥
واملةىن على هذا :فريفع اهلل ويبطل مذ ألقذه الاشيطذن ،وليا كفع مذ شرعه اهلل تةذىل.
وللنسخ مةىن ار ،وهو :النقل ،فاقول :نس ت الكاذب ،إ ا نقلاه من األصل).(6
قوله تةذىل :ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ.
ومةىن حيكم يذته أ  :ياقنهذ ويثباهذ ،قذل ابن جريدر " :مث خيلدص اهلل يدذت كاذبده مدن البذطدل

 )١ابن القيم" ،إغذثة اللهفذن".٩٣ :١،
 )٢أارجه مسلم  )٢70٢من حديث األغر املزين  ، وفيه االتساغفذك مذئة مرة ،وليا تسبةني مرة.
 ) ٣أبددو السددةود ،حماددد بددن حماددد" ،إكشددذد الةقددل السددليم إىل مزايددذ القددر ن الكددر " .بددريوت :داك إحيددذء ال درتا
الةر ).١١٣ :6 ،
 )٤انملددر :ابددن عطيددة" ،احملددرك الددوجيز" ،١٢٩ :٤ ،ال دراز " ،مفددذتيح الغيددي"٤8 :٢٣،؛ ل تيايددة" ،املسددودة يف
أصول الفقه"،ص١٩7:؛ وابن جز " ،الاسهيل لةلوم الانزيل"٤٤ :٣،؛ والاشدنقيطي يف "أضدواء البيدذن":٥ ،
٢88؛ و"مذكرة يف أصول الفقه"،ص.78:
 ) ٥انملدر :ابددن كثددري ،إمسذعيددل بدن عاددر" ،تفسددري القددر ن الةملدديم" ،حتقيدق :تسددذمي بددن تسددالمة .م ،٢الريددذم :داك
طيبة١٤٢0 ،هد ).٤٤٥ :٥،
 )6انملر :األصفهذين" ،املفردات يف غريي القر ن"،ص٤٩0:؛ وابن منملوك" ،لسذن الةرب".6١ :٣ ،
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الذ ألقى الاشيطذن على لسذن نبيه .(١)"
واآليذت :مجع ية ،وتطلق يف اللغة على مةذن عدة ،منهذ :الةالمة ،واجلاذعة ،والاشيء الةجي).(٢
واآليذت يف كاذب اهلل تةذىل أتت على مةنيني اثنني ،مهذ :اآليذت الكونية ،واآليذت الاشرعية.
واملراد مذ ههنذ اآليذت الاشرعية ،أ  :يذت القر ن الكر .
وإطالق اآليذت على اآليذت الكونية كثري ،ومنده قولده تةدذىل :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﮊ [فصلت.]٥٣ :
وأمددذ يف االصددطالح ،فقددد قددذل األصددفهذين " :كددل مجلددة مددن القددر ن دالددة علددى حكددم يددة تسددوكة
كذنددت أو فصدوال أو فصدالً مددن تسددوكة ،وقددد يقددذل لكددل كددالم مندده منفصددل بفصددل لفملددي :يددة ،وعلددى هددذا
اعابذك يذت السوك اليت تةد مذ السوكة").(٣
أو :هي طذئفة من القر ن ات مطلع منقطةة عاذ قبلهذ ومذ بةدهذ .)٤
مث اام اهلل تسبحذنه وتةذىل اآلية الكر ة بذمسني كر ني ،مهذ :ﱣﭐﲑﲒﲓﱢ.
ووجدده اددام اآليددة مددذين االمسددني ددذهر ،فهددو تسددبحذنه علدديم مبددذ يلقددى الاشدديطذن" ،ح ِكدديم" يف
شدرعه وفةلدده ،ومددن مجلددة لددا :أن إلقددذء الاشدديطذن كددذن بةلادده وحبكاادده ،أ  :يفةددل هددذا عددن حكاددة
بذلغدة ،ففيده تنزيده لدده تسدبحذنه عدن فةدل األشدديذء بددون حكادة ،فادذ الدى عدن ادحكادة ،وصدف بكوندده
عبثذً ولةبذً ،ولذا نزه نفسه عن الةبث يف الق الساذوات واألكم ،فقذل :ﮋﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄ ﮊ [األنبيذء.]١6 :
 )١الطرب " ،جدذمع البيدذن" ،١٩0 :١7 ،وانملدر :السدارقند " ،تفسدري القدر ن"٤6٥ :٢،؛ والسداةذين" ،تفسدري
القددر ن"٤٤٩ :٣ ،؛ والبغددو "مةددذ الانزيددل" ،٢٩٤ :٣،وابددن اجلددوز " ،زاد املسددري"٤٤٣ :٥ ،؛ والنسددفي،
"مداك الانزيل"١0٩ :٣،؛ والاشنقيطي يف "أضواء البيذن" .٢88 :٥ ،وال يوافق ابن جرير على قوله األاري،
واملراد نقل مةىن اإلحكذم وأنه تثبيت اآليذت وختليصهذ ممذ ألقذه الاشيطذن.
 )٢انملر :الةسدكر " ،الوجدوه والنملدذئر" ،ص٩١:؛ وابدن اجلدوز " ،نزهدة األعدني الندوا ر" ،ص١٥٤:؛ والقدرطيب،
"اجل ددذمع ألحك ددذم الق ددر ن" ،)66/١ ،واب ددن منمل ددوك" ،لس ددذن الة ددرب"6٢ :١٤،؛ والس دداني ادحل دديب" ،عا دددة
ادحفددذ١٤8: ١،"،؛ والزككاشددي" ،الربهددذن يف علددوم القددر ن"٢66 :١،؛ والفريوز بذد "،بصددذئر و الااييددز"
 ،6٣ :٢والاشنقيطي" ،الةذب الناري".١٥٣ :١،
 )٣األصفهذين" ،املفردات يف غريي القر ن" ،٣٣ :١،وابن اهلذئم" ،الابيذن يف تفسري غريي القر ن"،ص.8١
 )٤انملر :مكي" ،اهلدايدة إىل بلدوا النهذيدة"٢٩0 :١،؛ والزككاشدي" ،الربهدذن يف علدوم القدر ن"٢66 :١،؛ اإلتقدذن
يف علوم القر ن٢٣0 :/١،؛ وأبو شهبة" ،املدال لدكاتسة القر ن الكر " ،ص.٣0٩:
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املطلب الثاني :تفسري قوله تعاىل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﮊ (احلج.)٥٣:
الددالم يف قولدده تةددذىل :ﱣﭐﲕ ﱢ هددي الم الاةليددل ،فيؤاددذ مددن هددذا االتسددادالل علددى مسددألة
عقدية طذل اخلالف فيهذ وعملم ،أال وهي :الاةليل يف أفةذل اهلل تةذىل ،أ هل اهلل يفةل الفةدل لةلدة
ودحكاة ،أم ال؟
فهددذه ممددذ داك فيهددذ النقددذي بددني أهددل السددنة واجلاذعددة وبددني األشددذعرة ،فأهددل السددنة أثبادوا الةلددة
وادحكاة يف أفةذل البذك جل شأنه ،واآلارون يثباوهذ.
واآلية الكر ة دليل ألهل السنة واجلاذعة ،فقد أثبت اهلل تةذىل الةلة لفةله.
وك ددون ال ددالم يف قول دده :ﱣﭐﲕ ﱢ للاةلي ددل ،ق ددول مج ددع م ددن احملقق ددني ،ك ددذلطرب وأ حي ددذن
والاشوكذين واأللوتسي والاشنقيطي وغريهم).(١
ِ
دخ " ،وقيددل :هددي
وقددد هددي اإلمددذم ابددن عطيددة إىل أن الددالم يف قولدده":لي ْجةل" ماةلقددة بدد" فدينسد ُ
د"حي ِك ُم").(٢
ماةلقة ب ُْ
والصواب األول؛ ألن األصدل يف الاةليدل تةلقده مبدذ قبلده ال مبدذ بةدده ،هدذا هدو األصدل ،إال إن
دل دليل على االف هذا األصل ،وال دليل.
واجلةل ههنذ كوين قدك .
وقوله " :فِْادنةً " أ  :ااابذك واباالء.
وأص ددل الفان ددة يف اللغ ددة :وض ددع ال ددذهي يف الن ددذك؛ لي ا ددرب بذلس ددبا ،أزائ ددف ه ددو أم ا ددذلص،
وأطلقت الفانة يف القر ن على أكبةة ٍ
مةذن:
األول :إطالقه ددذ عل ددى االااب ددذك ،وه ددذا ه ددو أكثره ددذ اتس دداةاذالً ،كقول دده تة ددذىل :ﮋﯿﰀ
ﰁﰂﮊ [األنبيذء.]٣٥:
الثاني :إطالقهذ على اإلحراق بذلنذك ،كقوله تةذىل :ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﮊ [الذاكيذت.]١٣:

 )١انمل ددر :الط ددرب " ،ج ددذمع البي ددذن" ،١٩١ :١7 ،وأبد ددذ حي ددذن" ،البح ددر احمل دديط"٥٢7: 7،؛ والاش ددوكذين" ،فد دداح
القدير" :٤6٢ :٣ ،واأللوتسي" ،كوح املةذين" ١7٤ :١7؛ والاشنقيطي يف "أضواء البيذن".٢8٩ :٥ ،
 )٢انملر :ابن عطية" ،احملرك الوجيز" ،١٢٩ :٤ ،واأللوتسي" ،كوح املةدذين"١7٤ :١7 ،؛ والاشدنقيطي يف "أضدواء
البيذن".٢8٩ :٥ ،
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الثالااث :إطالقهددذ علددى نايجددة االاابددذك إن كذنددت تسدديئة اذصددة ،ومددن هنددذ أطلقددت الفانددة علددى

الكفر والضالل ،كقوله تةذىل :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [البقرة ]١٩٣:أ  :ال يبقى شر .

الرابع :إطالقهذ على ادحجة يف قوله تةدذىل :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕ ﮊ

[األنةذم ،]٢٣:أ  :تكن حجاهم ،كاذ قذله غري واحد ،والةلم عند اهلل تةذىل).(١
واهلل تةددذىل خياددرب عبددذده مبددذ شددذء ،وادحكاددة مددن هددذا االاابددذك واضددحة جليددة ،فيملهددر امل ددؤمن
وياايز عن املنذفق وغريه ،فذهلل نسأله أن يثبانذ على دينه.
واهلل تس ددبحذنه ن ددص عل ددى ه ددذه ادحكا ددة يف ه ددذتني اآليا ددني ،فذإللق ددذء فان ددة هل ددؤالء فياا ددذدون يف
كفرهم وغيهم ،وأمذ أهل اإل ذن فيةلاون أنه ادحق من كمم.
وقوله تةذىل :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮊ.
جةل اهلل تةذىل إلقذء الاشيطذن فانة لنوعني اثنني ،مهذ:
النوع األول :الذين يف قلومم مرم.
النوع الثاني :القذتسية قلومم.
وعل د ددى ه د ددذا ،فياحص د ددل أن القل د ددوب عل د ددى ثالث د ددة أن د دواع ،ه د ددذان نوع د ددذن ،والثذل د ددث :القل د ددوب
امل باة .)٢
الاشبهة.
أمذ النوع األول :فذملراد بذملرم مرم الاشا و ُ
وأمذ القذتسية قلومم ،فهم املاشركون.
ف ددذملرم ههن ددذ ض ددةف القل ددي ودا ددول الوتس ددذوس والاش ددكو علي دده- ،وإن ك ددذن يق ددذل :قل ددي
الكددذفر فيدده مددرم الكفددر ،وكددذا املنددذفق فيدده مددرم النفددذق-؛ لكددن ملددذ كددر اهلل -جددل شددأنه -القلددوب
القذتسية وهي قلوب الكذفرين بةد مرم القلي دل على تبذينهاذ.
قذل الةالمة ابن القيم" :فذكر القلي املريع ،وهدو الضدةيف املنحدل الدذ ال تثبدت فيده صدوكة
ادحق ،والقلي القذتسي اليذبا الذ ال يقبلهذ وال تنطبع فيه فهذان القلبذن شقيذن مةذبذن" .)٣

 )١أف ددذده الةالم ددة الاش ددنقيطي يف "أض دواء البي ددذن" ،١١٩ :6،وانمل ددر مةذنيه ددذ يف :حي ددي ب ددن تس ددالم" ،الاص ددذكيف"،
ص١7٩:؛ والةسكر " ،الوجوه والنملذئر" ،ص٣80:؛ وابن اجلوز " ،نزهة األعني النوا ر" ص.٤78:
 )٢انملر :ابن تياية" ،داوع الفاذوى"٢70 :١٣،؛ وابن القيم" ،إغذثة اللهفذن".١0 :١،
 )٣ابن القيم" ،شفذء الةليل"،ص ،١06:وانملر :السارقند " ،تفسري القر ن" :٤66 :٢ ،الكاشف والبيذن :7
 :٣0مكي" ،اهلداية إىل بلوا النهذية" ،٤٩١7 :7،والبغو "مةدذ الانزيدل" :٣٩٥ :٣ ،وابدن اجلدوز " ،زاد
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ومددذا فسددرهذ اإلمددذم ابددن ج دريج ،فقددذل :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ
)(١

قذل :املنذفقون ،ﮋﮮﮯﮊ ية  :املاشركني
و هددي ابددن عطيددة إىل قددول اددر ،هددو :أن الددذين يف قلددومم مددرم ،هددم عذمددة الكفددذك ،وأمددذ
القذتسية قلومم فهم اواصهم والةاذة منهم ،كأ جهل والنضر وعقبة ).(٢
قوله تةذىل :ﮋﮱﯓﯔﯕﯖ ﮊ.
يف هذه اجلالة مؤكدان ،مهذَّ :
إن ،فإهنذ تفيد الاأكيد ،كاذ هو مةلوم.
والالم يف ﮋﯔﮊ ،وهي الم االباداء املفيدة للاوكيد.
واملراد بذلملذملني يف اآلية :الذ يف قلومم مرم والقذتسية قلومم.
قددذل الزخماشددر  :ﮋﯓﮊ يريددد :وإن هددؤالء املنددذفقني واملاشددركني ،وأصددله :وإهنددم ،فوضددع
)(٣
الملذهر موضع الضاري" .
وإ ذ وضع الملذهر موضع املضار-والةلم عنده تةذىل -بيذنذً لمللاهدم واثبذتدذ التسداحقذقهم هدذا
النةت املاشني .)٤
ووصددفهم اهلل تةددذىل بددذلمللم دون غددريه مددن األوصددذف األاددرى الالئقددة مددم؛ ألن المللددم ههنددذ
أنسي من غريه ،وبيذنه -والةلم عند اهلل تةذىل:-
أن المللدم وضدع الاشدديء يف غدري حملدده ،فلادذ وصددف هدؤالء القدر ن بغددري الالئدق بدده ،واعاقددوا فيدده
ويف الن دديب  غ ددري م ددذ يلي ددق ،وم ددذ ال ددوز ك ددذنوا ددذملني يف فةله ددم ه ددذا ،حي ددث وض ددةوا الاك ددذيي
والااشكيا موضع الاصديق واإل ذن.
ومددن أحكددذم اآليددة الةقديددة :أهنددذ دليددل علددى أن اهلل خياددرب عبددذده مبددذ ياشددذء ،فيضددل مددن ياشددذء
.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املسري" :٤٤٣ :٥ ،والبيضذو " ،أنواك الانزيل" :76 :٤ ،وابن القيم" ،مفاذح داك السةذدة"  :١١0 :١وابن
كثري" ،تفسري القر ن الةمليم".٤٤٥ :٥ ،
 )١عزاه السيوطي يف :الدك املنثوك  :6٩ :6إىل ابن املنذك ،وقد أار ابن جرير  :١٩١ :١7تأويل القذتسية قلومم.
 )٢انملر :ابن عطية" ،احملرك الوجيز".١٢٩ :٤،
 )٣الكاشددذف  :١67 :٣وانملددر :البيضددذو " ،أندواك الانزيددل" :١٣6 :٤ ،والنسددفي" ،مددداك الانزيددل"١0٩ :٣،؛
وابن جز " ،الاسهيل لةلوم الانزيل" :٤٤ :٢ ،وأبذ السةود" ،إكشذد الةقل السليم".١١٤ :6 ،
 )٤انملر :الراز " ،مفدذتيح الغيدي" ،٢٤١: ٢٣،والبيضدذو " ،أندواك الانزيدل" :١٣6 :٤ ،وابدن جدز " ،الاسدهيل
لةلددوم الانزيددل" :٤٤ :٢ ،وأبددذ حيددذن" ،البحددر احملدديط" :٥٢7 :7 ،وابددن عددذدل" ،اللبددذب يف علددوم الكاددذب"،
.١٢٥ :١٤
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ويهددد مددن ياشددذء ،فذآليددة حجددة علددى املةازلددة القددذئلني بددأن اهلل ال يهددد وال يضددل ،ولكددن الةبددد هددو
من يفةل لا.
قددذل الكرجددي القصددذب :وقولدده :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ حجددة
علددى املةازلددة والقدكيددة واضددحة ،وقددد أاددرب نص دذً ع ددن نفسدده أندده جذعددل مددذ يلقددي الاشدديطذن يف أمني ددة
الرتسول فانة للذين يف قلومم مرم ،والقذتسية قلومم" .)١
وقوله تةذىل :ﮋﯔﯕﯖﮊ.
يف قولدده :ﮋﯔﮊ لفاددة لطيفددة إىل أن الضددالل والبةددد عددن اهلل  قددد أحددذم مددم مددن كددل
جذني ،وأهنم قد انغاسوا فيه ،فال خمر هلم منه إال أن ياشدذء كبدا ،كادذ يرشدد إىل هدذا املةدىن حدرف
الملرفية "يف".
وانملد د د د د ددر-ك د د د د د ددا اهلل -إىل قولد د د د د دده تةد د د د د ددذىل :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﮊ
تسبأ )٢٤:كيف اتساةال مع املؤمنني حرف على ،وأمذ الكذفرون فجدذء اتسداةاذل حدرف "يف" إشدذكة
إىل املةىن املذكوك ،وقل مثل هذا يف قوله تةذىل :ﮋﭓﭔﭕﭖﮊ [الةصر.]٢:
والاشقذق :امل ذلفة واملةذداة ،وهو مأاو إمذ مدن :الاشدق ،وكوندا يف شدق غدري شدق صدذحبا،
فذمل دذلف يف شددق اددر مل ذلفدده ،ومندده قولدده تةددذىل :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ [البقددرة ،]١٣7 :أ :
خمذلفة ،وقذل شةيي  :ﮋﭑﭒﭓﭔ ﮊ [هود.]8٩:
أو من شق الةصذ ،وهو :الافرق واالااالف ،ومنه قوهلم يف اخلذك  :شق عصى املسلاني.
أو هددو مددأاو مددن املاشددقة؛ ألن كددل واحددد منهاددذ حيددرص علددى مددذ ياشددق علددى صددذحبه ويؤ يدده،
كاددذ يف قددول اهلل تةددذىل :ﮋﭾﭿﮀﮁﮊ النسددذء )٣٥:أ  :ف دراق بينهاددذ يف االا دداالف،
ح ياشق أحدمهذ على اآلار).(٢
مث وصف اهلل شقذق هؤالء بذلبةد ،مع أن الاشقذق يفيدد البةدد ،تأكيدداً ومبذلغدة يف بةددهم عدن
شرع اهلل.
القصذب ،أ د حماد بن علي" ،النكت الدالدة علدى البيدذن يف أندواع الةلدوم واألحكدذم" .حتقيدق علدي الادو ر
َّ )١
و ارين .م ،١الريذم :داك ابن القيم :-داك ابن عفذن ١٤٢٤،هد).٣٣٤ :٢ ،
 )٢انملر :السجساذين" ،غريي القر ن"٢٩٢: ١،؛ النحذس ،مةذين القر ن"8١: ٢،؛ واألصدفهذين" ،املفدردات يف
غريي القر ن"،ص٢6٤:؛ والدراز " ،مفدذتيح الغيدي"7٣ :٢٣،؛ وابدن منملدوك" ،لسدذن الةدرب"،١8٣ :١0،
والاشنقيطي يف "أضواء البيذن".٣٣0 :6 ،
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املطلب الثالث :تفسري قوله تعاىل :ﮋﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ(احلج.)٥٤ :
الواو يف قوله :ﱣﭐﲧ ﱢ عذطفة على مذ تسبق ،والالم للاةليل.
وأمذ ﱣﭐﲨﲩﲪﱢ فقد ااالف أهل الةلم يف املراد مم على ثالثة أقوال ،هي:
الق د ددول األول :قي د ددل ه د ددم أه د ددل اإل د ددذن .ااا د ددذكه الس د ددارقند والثةل د دديب والواح د ددد والبغ د ددو
وغريهم) .(١و يذكر ابن اجلوز غريه .)٢
القول الثذين :هم أصحذب النيب  .قذله ابن عطية والثةذليب ).(٣
القول الثذلث :هم أهل الكاذب .حكذه السارقند والقرطيب بصيغة الااريع).(٤
ولةددل اآليددة حتاددل علددى مجيددع مددذ كددر ،إ ال تةددذكم بينهددذ ،والقذعدددة يف الافسددري :أن األقدوال يف
اآلية إ ا يكن بينهذ تةذكم ،وكذنت اآلية حتاالهذ لت على مجيع األقوال؛ لسةة كاذب اهلل تةذىل.
وقددد جددذء يف القددر ن وصددف أهددل الكاددذب بكددوهنم مددن و الةلددم ،فقددذل تسددبحذنه :ﮋﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﮊ [اإلتسراء.]١07:
كاددذ قددد جددذء كددر االماحددذن ألهددل الكاددذب يف كاددذب اهلل تةددذىل ،كاددذ يف عدددة ازنددة جهددنم،
فال عجي إ اً أن يراد بأهل الةلم يف اآلية أهل اإل ذن وأهل الكاذب.
والضدداري يف قولدده تةددذىل :ﱣﭐﲫﲬﱢ عذئددد علددى القددر ن الكددر  ،كاددذ هددو ااايددذك مجددع مددن
أهل الةلم).(٥

 )١انملددر :السددارقند " ،تفسددري القددر ن"٤66 :٢ ،؛ الكاشددف والبيددذن ٣١ :7؛ والواحددد " ،الافسددري الوتسدديط"،
٢77 :٣؛ والبغو "مةذ الانزيل"٢٩٥ :٣ ،؛ والقرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القر ن".87 :١٢ ،
 )٢انملر :ابن اجلوز " ،زاد املسري".٤٤٣ :٥ ،
 )٣انملر :ابن عطية" ،احملرك الوجيز"١٢٩ :٤ ،؛ والثةذليب" ،اجلواهر ادحسذن".86 :٣ ،
 )٤انملر :السارقند " ،تفسري القر ن"٤66 :٢ ،؛ والقرطيب" ،اجلذمع ألحكذم القر ن".87 :١٢ ،
 )٥انملر :البغو "مةذ الانزيل"٢٩٥ :٣،؛ وابن عطيدة" ،احملدرك الدوجيز" ،١٢٩ :٤،والقدرطيب" ،اجلدذمع ألحكدذم
القر ن"87 :١٢ ،؛ والبيضذو " ،أنواك الانزيل" :١٣6 :٤ ،وابن جز " ،الاسهيل لةلوم الانزيدل":٤٤ :٢ ،
وابن كثري" ،تفسري القر ن الةمليم" :٤٤6 :٥ ،والثةذليب" ،اجلواهر ادحسدذن" :86 :٣ ،وأبدذ السدةود" ،إكشدذد
الةقل السليم".١١٤ :6 ،
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و هي السد ) (١إىل أن الضاري عذئد على النسخ ،واااذكه مكدي وابدن اجلدوز  ،واملةدىن علدى
هددذا كاددذ قددذل ابددن اجلددوز  :ﱣﭐﲫﲬﱢ إشددذكة إىل نسددخ مددذ يلقددي الاشدديطذن ،فددذملةىن :ليةلا دوا أن
نسخ لا وإبطذله حق من اهلل ،فيؤمنوا بذلنسخ" ).(٢
ويؤيددد هددذا القددول :أن قولدده تةددذىل :ﮋﯘﯙﯚﯛ ﮊ [ادحددج ]٥٤ :مةطددوف
عل د د د ددى قول د د د دده :ﮋﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮊ [ادح د د د ددج]٥٣ :
فذلبحث إ اً يف إلقذء الاشيطذن ،فيكون الضاري عذئدا على نسخ مذ ألقى الاشيطذن.
كد هددذا القددول الاشددوكذين ،حيددث قددذل" :وقيددل :إن الضدداري يف :ﱣﭐﲫﲬﱢ كاجددع إىل
وقددد َّ
متكددني الاشدديطذن مددن اإللقددذء؛ ألندده ممددذ جددرت بدده عذدتدده مددع أنبيذئدده ،ولكندده يددرد هددذا قولدده :ﮋﯠ
ﯡﮊ [ادحج ،]٥٤:فإن املراد :اإل ذن بذلقر ن ،أ  :يثباوا على اإل ذن به").(٣
ومددذ كددره ك دده اهلل ماجدده ،وهددو مددذا أيضددذ ياك د عل دى قذعدددة تفس دريية ،وهددي أن األصددل يف
الضاذئر عودهذ إىل واحد.

لكددن مددن قددذل بةددود الضدداري يف ﱣﭐﲫﲬﱢ علددى النسددخ يقددول بةددوده عليدده يف ﮋﯠ

ﯡﮊ وعلي دده؛ فيس ددلم م ددن ه ددذا االع درتام ،لك ددن ياش ددكل علي دده قول دده تة ددذىل :ﮋﯢﯣﯤ ﮊ

[ادحج ]٥٤:فذلضاري بال شا عذئد على القر ن ،وليا على نسخ مذ ألقى الاشيطذن.
فكدون الضداري يف قولده تةدذىل :ﮋﯠﯡﮊ عذئددد علدى القدر ن أوىل؛ ألنده املطلدوب األجددل
واملقصود األعملم ،وهي القضية اجلوهرية ،واملسألة األصلية ،ومذ تسواهذ فرع عنهذ.
فإن قيل :القر ن يُذكر يف هذه اآليذت الكر ذت ،فكيف يةود الضاري إىل مذ يُذكر؟!!.
فذجلواب :أنه مدذكوك ضدانذً يف قولده تةدذىل :ﮋ ﮐ ﮑﮒﮊ أ  :قدرأ القدر ن ،علدى أنده ال ينكدر
عددود الضدداري إىل مددذ يددذكر إ ا كددذن يف قددوة املددذكوك ،حبيددث أندده يةلددم مددن السدديذق ،وهددذا واقددع يف
كاددذب اهلل تةددذىل يف غددري موضددع ،كقولدده تةددذىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜ ﮊ [فددذطر ]٤٥:فهن دذ ددر لددأكم كددر ،لكندده مةلددوم مددن السدديذق ،وكددذا قولدده:
 )١نسبه إليه البغو يف "مةذ الانزيل" ٢٩٥ :٣؛ وابن اجلوز يف" :زاد املسري" .٤٤٣ :٥
 )٢ابن اجلوز " ،زاد املسري" :٤٤٣ :٥ ،وانملر :السدارقند " ،تفسدري القدر ن" :٤66 :٢ ،ومكدي" ،اهلدايدة إىل
بلوا النهذية"٤٩١8 :7،؛ والبيضذو " ،أنواك الانزيل".١٣6 :٤ ،
 )٣الاشوكذين" ،فاح القدير" ،٤6٢ :٣ ،وانملر :أبذ السةود" ،إكشذد الةقل السليم".١١٤ :6،
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ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮊ[النحل.)١ ]6١:
على أنه كن أن يقذل :ال تةذكم بني القولني ،فإن من قذل بذلنسخ يدرد النسدح الدذ هدو
فةددل اهلل ،ومددذ نسددخ فحسددي ،وإ ددذ أكاد مددذ نسددخ ومددذ أحكددم مددن كددالم اهلل تةددذىل فةددذد إىل قددول مددن
قددذل :الضدداري كاجددع إىل القددر ن الكددر  ،وهددذا مددذ يلاددح يف كددالم ابددن جريددر ك دده اهلل حيددث يق ددول:
"يقددول تةددذىل كددره :وكددي يةلددم أهددل الةلددم بددذهلل ،أن الددذ أنزلدده اهلل مددن يذتدده الدديت أحكاهددذ لرتس دوله،
ونسخ مذ ألقي الاشديطذن فيده ،أنده ادحدق مدن عندد كبدا يدذ حمادد ،ﮋﯠﯡﮊ يقدول :فيصددقوا بده
ﮋﯢﯣﯤ ﮊ يقول :فا ضع للقر ن قلومم").(٢
وال دواو يف قولدده تةددذىل :ﮋﯠﯡﮊ عذئددد علددى أهددل الةلددم ،وقددد تسددبق تفسددريه بددأهنم أهددل
اإل ددذن وأهددل الكاددذب ،فأهددل اإل ددذن مؤمنددون بدده قبددل وقددوع هددذا اإللقددذء أو النسددخ ،إال أهنددم ينافةددون
زيذدة اليقني والبصرية يف دين اهلل تةذىل.
وأهددل الكاددذب عندددهم علددم بددأحوال األنبيددذء ،وحينئددذ يةلاددون أن مددذ جددرى لندديب اهلل حماددد 
قد جرى لغريه ،فيسايقنون أنه مرتسل من كبه.

قوله تةذىل :ﮋﯢﯣﯤ ﮊ [ادحج.]٥٤:
مة ددىن ختب ددت :ختض ددع وت ددذل ،م ددأاو م ددن اخلب ددت ،وه ددو املطا ددئن م ددن االكم) ،(٣واإلاب ددذت:
اخلاشوع هلل ،فذمل بت اذشع هلل تةذىل ،تسذكن القلي ملواله جل وعز.
قددذل الزجددذ " :واشدداقذقه مددن اخلبددت مددن األكم ،وهددي املكددذن املددن فع منهددذ ،فكددل خمبددت
ماواضع" .)٤
وقددذل ابددن فددذكس " :اخلددذء والبددذء والاددذء أصددل واحددد يدددل علددى ااشددوع ،يقددذل أابددت خيبددت
إابذتذ ،إ ا ااشع وأابت هلل تةذىل ،قذل عز كره :ﮋﮒﮓ ﮊ [ادحج.)٥ "]٣٤:

 )١انملر :الساني" ،الدك املصون"٢٩٤: 8 ،؛ وابن عذدل" ،اللبذب يف علوم الكاذب".١٢7 :١٤ ،
 )٢الطرب " ،جذمع البيذن".١٩١ :١7 ،
 )٣انملد د ددر :األزهد د ددر " ،هتد د ددذيي اللغد د ددة"١٣6 :7 ،؛ واألصد د ددفهذين"،املفردات"،ص١٤١؛ واب د د دن عطيد د ددة" ،احملد د ددرك
الوجيز" ،١٢٩ :٤،وابن منملوك" ،لسذن الةرب"٢8 :٢ ،؛ والثةذليب" ،اجلواهر ادحسذن".86 :٣ ،
 ) ٤الزجذ  ،إبراهيم بن السر " ،مةذين القر ن وإعرابده" ،حتقيدق :عبدد اجلليدل عبدده ،م ،١بدريوت :عدذ الكادي،
١٤08هد).٤٢7 :٣،
 )٥الراز  ،أ د بن فذكس" ،مقذييا اللغة" .حتقيق :عبد السالم حماد هذكون .بريوت :داك الفكر١٣٩٩ ،هد)،
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وه ددذه مث ددرة جليل ددة وعذئ دددة عمليا ددة وبرك ددة م ددن برك ددذت كا ددذب اهلل تة ددذىل ،وص دددق اهلل تة ددذىل إ
يقول :ﮋﭲﭳﭴﭵ ﮊ [ص.]٢٩:
وقيل مةىن ختبت :ختلص).(١
واألول أوىل إن شذء اهلل تةذىل ،فإن القلوب إ ا اضةت هلل أالصت له.

وقددد بددني اهلل عددز كددره عالمددذت اإلابددذت يف قولدده تةددذىل :ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮊ [ادحج.]٣٥–٣٤ :
قددذل الةالمددة ابددن القدديم" :فددذكر للا باددني أكبددع عالمددذت :وجددل قلددومم عنددد كددره -والوجددل
اددوف مقددرون ميبددة وحمبددة ،-وصددربهم علددى أقددداكه ،وإتيددذهنم بذلصددالة قذئاددة األككددذن ددذهراً وبذطن دذً،
وإحسذهنم إىل عبذده بذإلنفذق ممذ تذهم ،وهذا إ ذ ياأتى للقلي امل بت" .)٢
قوله :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﮊ [ادحج.]٥٤ :
يف ه ددذه اجلال ددة مؤك دددان اثن ددذن ،والاوكي ددد إ ددذ ي ددأيت ب دده للدالل ددة عل ددى أمهي ددة القض ددية املؤك دددة،
واملؤكدان ،مهذ :ﱣﭐﱩﱢ :وهي حرف نصي وتأكيد.
والالم يف :ﱣﭐﯨﱢ وهي الم االباداء املؤكدة.
وحذفت اليذء من هذد اكافذءً بذلكسرة ،كاذ هي القراءة املاواترة ،ويف قراءة شذ ة بانوين الدال).(٣
)٤
تسر حذف اليذء ،فقذل:
وقد حتد بةع الةلاذء عن ِّ
"حددذفت؛ ألن دده يه ددديهم مبددذ نص ددي يف ال دددنيذ مددن ال دددالئل والة ددرب إىل الص درام املس دداقيم برف ددع
دكجذهتم يف هداياه إىل حيث ال إىل غذية".
و جند الةلاذء تةرضوا ملثل مذ تةرم له ،وال جةلوه من اهااذمهم ،ولو كذن اريا لسبقوه إليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٣8 :٢
 )١كره القرطيب يف تفسريه .)87/١٢ :
 ) ٢ابددن القدديم ،حماددد بددن أ بكددر" ،شددفذء الةليددل يف مسددذئل القضددذء والقدددك وادحكاددة والاةليددل" .بددريوت :داك
املةرفة١٣٩8 ،هد)،ص.١06:
 )٣وه ددي قد دراءة أ حي ددوة واب ددن أ عبل ددة ،انمل ددر :اب ددن عطي ددة" ،احمل ددرك ال ددوجيز" ،١٢٩ :٤ ،والةك ددرب " ،إعد دراب
القراءات الاشوا "١٤8 :٢،؛ والقدرطيب" ،اجلدذمع ألحكدذم القدر ن" ،)87/١٢ ،وأبدذ حيدذن" ،البحدر احملديط"،
 ،)٥٢7/7والساني" ،الدك املصون" ،)٢٩٤/8 ،وابن عذدل" ،اللبذب يف علدوم الكادذب"،)١٢8/١٤ ،
والاشوكذين" ،فاح القدير".٤6٣ :٣ ،
 )٤هو ابن البنذء املراكاشي يف عنوان الدليل ص )١0٣:ونقله الزككاشي يف الربهذن .)٤06/١
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واملراد بذهلداية ههنذ هداية الاوفيق واإلهلذم ،فذهلل  يهد أهل اإل ذن ،ويوفقهم ،وييسر هلدم
تسلو طريق االتساقذمة ،ويبني هلم حقيقة مذ ااالف فيه الندذس ،ويدرزقهم اتبذعده ،وقدد جدذء هدذا مبيندذ
يف يددذت عدددة ،منه ددذ :قولدده تة ددذىل :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ ﮊ [البقددرة ،]٢١٣:وقولدده :ﮋﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ ﮊ [البقرة ،]٢6:وقوله :ﮋﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮊ [األنةذم.]88 :
ومددذ كددره اهلل تسددبحذنه عددن حددذل أهددل اإل دذن يف هددذه القضددية اخلطددرية وثبددذهتم ،هددو مددن هدايددة
اهلل تةدذىل هلدم ،ولدذلا -والةلدم عندده تةدذىل -جدذء الاةقيدي بدذكر هدايدة اهلل تةدذىل ألهدل اإل دذن بةدد
كر موقفهم.
ويف قوله تةدذىل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﮊ إ هدذك يف موضدع اإلضداذك ،فلدم يقدل تسدبحذنه:
فإن اهلل يهديهم ،بل صرح بوصف اإل ذن ،وهذا له فوائد عدة ،منهذ:
مدح املؤمنني ،والانويه باشأهنم وعمليم قددكهم عندد اهلل تةدذىل ،وبيدذن الةلدة الديت ألجلهدذ هدداهم
اهلل وعصدداهم مددن الضدداللة ،وهددي اإل ددذن ،والداللددة علددى أن هدايددة اهلل ال ختدداص مددم ،بددل هددي عذمددة
لكل من وجدت فيه هذه الةلة ،وهي اإل ذن .)١
وقوله تةذىل :ﮋ ﯬﯭ ﮊ.
الصرام يف اللغة :الطريق ،يقذل :الصرام والسرام والزكام).(٢
أمددذ امل دراد بدده يف اآليددة ،فقددد وقددع فيدده اددالف بددني املفس درين ،وهددو أشددبه مددذ يكددون ب ددذخلالف
اللفملي ،فقيل يف مةىن الصرام :هو النملر الصحيح املوصل للحق).(٣
وقيل :هو اإلتسالم .قذله مقذتل والساةذين والبغو وغريهم ).(٤
وال تةذكم بني هذين القولني -إن شذء اهلل تةذىل ،-وأيلهذ اإلتسالم.
 )١انملر :السةد " ،تيسري الكر الر ن"،ص٥٤٢:؛ وابن عذشوك" ،الاحرير والانوير".٣07 :١7 ،
 )٢انملد د ددر :اجلوهر "،الصد د ددحذح"١١٣٩ :٣،؛ والد د ددراز " ،خماد د ددذك الصد د ددحذح"١٥١: ١؛ وابد د ددن منملد د ددوك" ،لسد د ددذن
الةرب".٣٤0 :7،
 )٣انملددر :البيضددذو " ،أن دواك الانزيددل"١٣6 :٤،؛ والنسددفي" ،مددداك الانزيددل"٤٤٩ :٢،؛ وأبددذ السددةود" ،إكشددذد
الةقل السليم".١١٤ :6 ،
 )٤انملددر :البل ددي" ،تفسددري مقذتددل بددن تسددلياذن"١٣٤ :٣ ،؛ والسدداةذين" ،تفسددري القددر ن"٤٥0 :٣ ،؛ والبغددو
"مةذ الانزيل"٢٩٥ :٣،؛ تفسري اجلاللني ،ص.٤٤١:

- 37 -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٥٢ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

وقددد فسددرهذ اإلمددذم الةالمددة ابددن كثددري بأوتسددع مددن هددذا ،فجةددل الصدرام عددذم يف الدددنيذ واآلاددرة،
فق د د د ددذل :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﮊ أ  :يف ال د د د دددنيذ واآلا د د د ددرة :أم د د د ددذ يف ال د د د دددنيذ:
فريشدهم إىل ادحق واتبذعه ،ويوفقهم مل ذلفة البذطل واجانذبه.
ويف اآلاددرة :يهددديهم الصدرام املسدداقيم املوصددل إىل دكجددذت اجلنددذت ،ويزحددزحهم عددن الةددذاب
األليم والدككذت").(١
وال شددا أن مددذ فسددر بدده ابددن كثددري اآليددة هددو األوىل؛ ألن األصددل ددل األلفددذ ،القر نيددة علددى
الةاوم.
مث انملدر وصدف اهلل تةدذىل الصدرام الدذ هددى لده عبدذده امل بادني ،فقدد وصدفه تسدبحذنه بكونده
مسدداقياذً ،وهددو وصددف جددذمع مددذنع ،فذملسدداقيم هددو املوصددل إىل املطلددوب مددن غددري اعوجددذ وال الادواء،
وه ددذا يفي ددد اتس دداقذمة أه ددل اإل ددذن يف مجي ددع ش ددئوهنم الديني ددة منه ددذ والدنيوي ددة ،و ل ددا بس ددبي الطري ددق
املساقيم الذ هم عليه ،كاذ يفيد أيضذ  -وصف الصرام بذالتساقذمة  -وصدول أهدل اإل دذن إىل اهلل
عز وجل ،فذلسذلكون للطريق املساقيم واصلون بدإ ن اهلل إىل جندة اهلل وكضدوانه ،وهدذا دالف وصدف
االعوجذ  ،فقد ال يوصل تسذلكه إىل مطلوبه.

 )١ابددن كثددري" ،تفسددري القددر ن الةملدديم" ،٢٣١ :٣،وكددذا قددذل اإل ددي يف "جددذمع البيددذن" ،66 :٣ ،وانملددر :تفسددري
حيىي بن تسالم .٣8٥ :١
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املبحث الثالث :مسائل متعلقة باآليات الكرمية ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :الفرق بني الرسول والنيب.
قبل البدء بذكر هذه املسألة واالف الةلاذء أعر على مةىن هذتني الكلااني لغة ،فأقول:
النيب يف مدذهي بةدع الةلادذء فةيدل مبةدىن مفةدول ،ومنده النبدوة والنبدذوة وهدي االكتفدذع ،فسداي
النيب نبيذً؛ الكتفذع منزلاه عن النذس ،والفةل نبذ .)١
وقيل :النيبء :فةيل مبةىن فذعل للابذلغة ،مدن النبدإ :اخلدرب؛ ألنده أنبدأ عدن اهلل ،أ أادرب ،يقدذل:
أنبأ ونبَّأ وندبأ أ  :ارب ،ومنه قولده تةدذىل :ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
)٢
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮊ [الاح ددر  ، ]٣ :وقول دده :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮊ
[النبأ.]٢-١ :
وينقددل غدري واحددد أن هددذا هددو األصددل يف الندديب دون األول ،حماجددني بقددول تسدديبويه :لدديا أحددد مددن
الةرب إال ويقول :تنبأ مسيلاة ،بذهلاز ،غري أهنم تركوا اهلاز يف النديب ،كادذ تركدوه يف الذكيدة والربيدة واخلذبيدة،
إال أهل مكة ،فإهنم يهازون هذه األحرف الثالثة ،وال يهازون غريهذ ،وخيذلفون الةرب يف لا .)٣
وهذا له وجذهاه ،ويؤيده قراءة اهلادز يف النديب ،كادذ هدي قدراءة ندذفع  ،)٤وتكدون القدراءة األادرى
على تسهيل اهلاز ،ال أن أصله نبو أو نبذ.
وكأن الراغي يرتع هذا ،فذهي إىل أن النيب بغري اهلادز أبلد مدن النديبء بدذهلاز؛ ألنده لديا
كل منبأ كفيع القدك واحملل.
)٥
وعوكم هذا مبثله ،بأن مذ أكثر من علت منزلاه ،أمذ املنبأ من اهلل عز وجل فاشرفه ال يبذكى .
 )١انملددر :اخلطددذ " ،غريددي ادحددديث"١٩٣ :٣ ،؛ وابددن فددذكس" ،داددل اللغددة"ص8٥٣:؛ وابددن تسدديدة "،احملكددم
واحمليط األعملم"٥١٩ :١0،؛ واألصفهذين" ،املفردات يف غريي القر ن"،ص7٩0:؛ والرزا "،خماذك الصحذح
"،ص٣0٤:؛ والفريزو بذد "،القذموس احمليط" ،ص.١٣٣6:
 )٢انملر :اخلطذ " ،غريي ادحدديث لل طدذ "٣١٩:٣ ،؛ "الفدروق اللغويدة" ،ص٥٢٩:؛ وابدن األثدري" ،النهذيدة يف
غريي ادحديث "٤:٥ ،؛ والفريزو بذد " ،القذموس احمليط" ،ص٥٣:؛ والزبيد " ،تذ الةروس".٤٤٤ :١ ،
 )٣انملر :ابن تسيدة "،امل صص"٤7٤ :٣ ،؛ وابن األثري" ،النهذية يف غريي ادحديث"٤ :٥ ،؛ والزبيد " ،تذ
الةروس"٤٤٤ :١ ،؛ ود.حماد حسن" ،املةجم االشاقذقي املؤصل".٢١٤6 :٤ ،
 )٤ابن اجلزك " ،الناشر يف القراءات الةاشر"٣٤7 :٢ ،؛ والبنذء" ،إحتذف فضالء الباشر" ،ص.٤٥١:
 )٥جبددل ،حماددد حسددن" ،املةجددم االشدداقذقي املؤصددل أللفددذ ،القددر ن الكددر " .م ،١القددذهرة :مكابددة اآلداب،
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واآلية الكر ة تدل على الافريق بني النيب والرتسول ،وأن النيب مرتسل كاذ أن الرتسول مرتسل .)١
أمددذ األول فقددد جددذء الندديب مةطوفددذ علددى الرتسددول ،والةطددف يقاضددي املغددذيرة ،كاددذ هددو مةددروف
عندد أهددل الةلددم ،قددذل أبددو الةبددذس ابددن تيايدة" :وعطددف الاشدديء علددى الاشدديء يف القددر ن وتسددذئر الكددالم
يقاضددي مغددذيرة بددني املةطددوف واملةطددوف عليدده مددع اشدرتا املةطددوف واملةطددوف عليدده يف ادحكددم الددذ
كر هلاذ" .)٢
قذل الزخماشر  " :ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮊ دليل بني على تغذير الرتسول والنيب" .)٣
ومذا يرد على املةازلة القذئلني بأنه ال فرق بينهاذ .)٤
أن النيب هو الرتسول؛ َّ
والةجيي أن مكي  )٥جةل هذه اآلية دليالً على َّ
ألن كال منهاذ مرتسل.
وه ددذا غ ددري ص ددحيح ،ف ددداللاهذ عل ددى أن كالمه ددذ مرتس ددل ش دديء -وه ددو م ددذ ت دددل علي دده اآلي ددة،-
وداللاهذ على أهناذ مبةىن واحد شيء ار ال تددل عليده اآليدة ،بدل تددل علدى االفده؛ ألن األصدل يف
الةطف الاغذير.
ودل عل ددى الف ددرق أيضد دذً :اآلي ددذت ال دديت وص ددف م ددذ اهلل بة ددع أنبيذئ دده بوص ددف الرتس ددذلة والنب ددوة
كاوتسى وإمسذعيل يف تسوكة مر قذل اهلل يف حقهاذ :ﮋﭪﭫﭬﮊ [مر .]٥٤ ،٥١ :
وهذا يددل علدى املغدذيرة بدني الوصدفني ،وإال لدزم الاكدراك ،قدذل الدراز " :وال شدا أهنادذ وصدفذن
خمالفذن" .)6
وكذا قذل غريه من املفسرين .)١
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢0١0م).٢١٤7 :٤ ،
 )١كاذ تسيأيت تقريره -إن شذء اهلل تةذىل -يف منذقاشة قول من قذل :النيب ال يؤمر بذلابلي .
 )٢ابن تياية" ،داوع الفاذوى".١7٢ :7 ،
 )٣الزخماشر " ،الكاشذف".١6٤ :٣ ،
 " )٤كره عنهم الراز يف تفسريه"٢٣6 :٢٣ ،؛ "وكذن الاشيخ عبد اهلل بن زيد ل حماود كاي كتسذلة بةنوان" :
إحتذف األحفيذء برتسذلة األنبيذء " هي فيهذ إىل عدم الافريق بني الرتسول والنديب ،وقدد كد عليده الةالمدة دود
الاو ر يف كاذبه ":فاح املةبود يف الدرد علدى ابدن حمادود"" .قدذل الةالمدة األلبدذين يف الصدحيحة"٣6٥ :6 ،؛
عددن كتسددذلة ابددن حماددود" :وحبثدده فيهددذ يدددل احملقددق املطلددع علددى حبددو الةلاددذء وأقدواهلم ،علددى أن املؤلددف هلددذ -
حفملدده اهلل -اك لهددذ اك ددذال دون أن ياةددي نفسدده بذلبحددث عددن أقدوال الةلاددذء يف املسددألة" مث كددر الاشدديخ مددذ
يدل على لا.
 )٥انملر :مكي" ،اهلداية إىل بلوا النهذية".٤٩١٣ :7،
 )6الراز " ،مفذتيح الغيي".٥٤8 :٢١،

- 40 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

كاذ دل على الفرق بينهاذ األحذديث الواكدة يف هذا البذب ،ومنهذ:
حديث أ ك :قلت :يدذ كتسدول اهلل! كدم وىف عددد األنبيدذء؟ قدذل :مذئدة ألدف وأكبةدة وعاشدرون
ألفذ ،الرتسل من لا ثالمثذئة ومخسة عاشر ،مجذ غفريا " .)٢
أما الفرق بينهما:
فقد قيل :الرتسول من أُكتسل إليه وحي وأُمر بابليغه ،والنديب مدن أُوحدي إليده تسدواء أُمدر بابليغده أو
يؤمر  ،)٣لكنه ال ينهى عن الابلي .
وهذا أشهر األقوال يف الفرق بينهاذ ،كاذ قذل الاشنقيطي  ،)٤وهو مذهي اجلاهوك .)٥
وقذل ابن أ الةز :إنه أحسنهذ .)6
وممن اااذكه ادحلياي وابن القيم والسفذكي وابن بذز واأللبذين وابن عثياني .)7
وعلى هذا؛ "فذلرتسول أادص مدن النديب ،فكدل كتسدول نديب ،ولديا كدل نديب كتسدوالً ،ولكدن الرتسدذلة أعدم
من جهة نفسهذ ،فدذلنبوة جدزء مدن الرتسدذلة ،إ الرتسدذلة تاندذول النبدوة وغريهدذ ،دالف الرتسدل ،فدإهنم ال ياندذولون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١انملددر :ابددن عطيددة" ،احملددرك الددوجيز"٢0 :٤ ،؛ وابددن جددز " ،الاسددهيل لةلددوم الانزيددل"٤8٢ :١،؛ وابددن كثددري،
"تفسددري القددر ن الةملدديم"٢٣7 :٥ ،؛ والاشددوكذين" ،فدداح القدددير"٣٩٩ :٣ ،؛ واأللوتسددي" ،كوح املةددذين":8 ،
٤٢١؛ وابن عذشوك" ،الاحرير والانوير".١٢7 :١6 ،
" )٢أارجدده أبددو داود الطيذلسددي"٣8٤ :١ ،؛ وأ ددد ١78 :٥،؛ والنسددذئي ٥٥07،؛ وابددن حبددذن ب درقم ٣6١،؛
والطرباين.٢١7 :8 ،
قذل الاشيخ األلبدذين يف" السلسدلة الصدحيحة "" :٣6٣ :6،ومجلدة القدول :إن عددد الرتسدل املدذكوكين يف حدديث الرتمجدة
صحيح لذاته ،وأن عدد األنبيذء املذكوكين يف أحد طرقه ،ويف حديث أ ك من ثال طرق ،فهو صحيح لغريه".
 )٣انملر :اخلطذ " ،أعالم ادحديث"٢٩8 :١ ،؛ وابن أ الةز" ،شرح الطحذوية".١٥٥ :١ ،
 )٤الاشنقيطي" ،الةذب الناري"٢0٥ :٤ ،؛ وقذل السفذكي يف" لوامع األنواك البهية"":٤٩ :١،علدى املاشدهوك" وكدذا
قذل ابن بذز يف فاذوى "نوك على الدكب "80 :١ ،؛ وابن عثياني يف فاذوى "نوك على الدكب".٢0٣ :١ ،
 )٥قذلده الةالمددة الةثياددني ،حماددد بددن صددذحل" ،شدرح الةقيدددة السددفذكينية" .م ،١الريددذم :مددداك الددوطن،)١٤٢6،
ص.٥٢7 :
 ) 6ابن أ الةز ،حمادد بدن عدالء الددين" ،شدرح الطحذويدة" ،حتقيدق :شدةيي األكندؤوم -عبدد اهلل الرتكدي .م،١0
بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.١٥٥ :١ ،)١٤١7،
 )7انملر" :املنهدذ يف شدةي اإل دذن"٢٣٩ :١،؛ وابدن القديم" ،طريدق اهلجدرتني" ،ص٣٥0:؛ والسدفذكي " ،لوامدع
األن د دواك البهي ددة"٤٩ :١،؛ واب ددن ب ددذز" ،فا ددذوى ن ددوك عل ددى ال دددكب"80 :١،؛ واأللب ددذين" ،تسلس ددلة األحذدي ددث
الصحيحة"٣6٤ :6 ،؛ وابن عثياني" ،شرح الةقيدة السفذكينية".٥٢7 :١
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األنبيذء وغريهم ،بل األمر بذلةكا ،فذلرتسذلة أعم من جهة نفسهذ ،وأاص من جهة أهلهذ" .)١
لكن ياشكل على هدذا القدول :اآليدة الديت دن بصدددهذ ،فإهندذ تددل علدى أن النديب مرتسدل ،فدذهلل
جددل شددأنه يقددول :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ قددذل الةالمددة الاش دنقيطي" :وهددذا الفددرق ماشددهوك
علدى ألسددنة الةلاددذء ،تأبددذه يددة مددن تسددوكة ادحددج ،وهددي قولدده تةددذىل :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ
فإنه صرح فيهذ بأن هنذ نبيًذ مرتسالً وكتسوالً مرتسالً ،ومدع أهنادذ مرتسدالن فهادذ ماغدذيران كادذ دل عليده
الةطف" .)٢
وي ددرده أيضد دذً قول دده اهلل تة ددذىل :ﮋﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮊ الزا ددرف ،)6:وقول دده تة ددذىل :ﮋﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ األعراف.)٩٤:
فهذتذن اآلياذن واضحاذن يف إكتسذل األنبيذء إىل قومهم.
كاددذ يددرده حددديث :ابددن عبددذس ": عرضددت علددي األمددم ،فرأيددت الندديب ومةدده الددرهيط،
والنيب ومةه الرجل والرجالن ،والنيب ليا مةه أحد" .)٣
وهذا مةنذه أن النيب مرتسل إىل هؤالء القوم ،ودعذهم إىل اهلل تةذىل فلم به أحد منهم.
فهذه األدلة وغريهذ ممذ يف مةنذهذ تدل على إكتسذل األنبيذء إىل أقوامهم.
وقيل :الرتسول :من أُنزل إليه كاذب مساقل كاحاد  وموتسى . 
والنديب :مدن أُمددر بذلاةبدد بكاددذب مندزل علددى غدريه كأنبيددذء بد إتسدرائيل الدذين يددؤمرون بذلاةبدد مبددذ
يف الاوكاة.
)٤
كدره الاشدنقيطي عددن بةدع الةلاددذء ،وااادذكه الزخماشدر  ،فجةلدوا الفدرق الكاددذب ،فادن نددزل
عليه كاذب فهو كتسول ،ومن ال فهو نيب.
وهذا مردود بأن إمسذعيل ينزل عليه كاذب مساقل ،ومع هذا وصفه اهلل بكونه كتسوالً.
وقددد ينددذق هددذا الددرد بددأن عدددم الددذكر لدديا دلدديال علددى الةدددم ،كاددذ هددو مةلددوم ،فكددون كاددذب
إمسذعيل  يذكر ال يدل على أنه ليا له كاذب ،فذلنفي حياذ إىل دليل.
 )١قذله ابن أ الةز يف شرح الطحذوية.١٥٥ :١ ،
 ) ٢الاش ددنقيطي ،حما ددد األم ددني ب ددن حما ددد "،الة ددذب النا ددري م ددن د ددذلا الاش ددنقيطي يف الافس ددري" .م،٢داك ع ددذ
الفوائد١٤٢6،ه).٢0٥ :٤ ،
 )٣أارجه الب ذك  )٥7٥٢ ،)٥70٥ومسلم  )٣7٤واللف ملسلم.
 )٤انملر :الزخماشر "،الكاشذف"١6٤ :٣،؛ والاشنقيطي" ،الةذب الناري".٢0٥ :٤ ،
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وقيل :النديب مدن نبدأه اهلل وأكتسدله إىل قدوم مدؤمنني ،والرتسدول مدن أكتسدل إىل مدن ادذلف أمدر اهلل؛
ليبلغه كتسذلة من اهلل إليه.
فذألنبيددذء يددأتيهم وحددي مددن اهلل مبددذ يفةلوندده ويددأمرون بدده املددؤمنني الددذين عندددهم؛ لكددوهنم مددؤمنني
مم؛ كاذ يكون أهل الاشريةة الواحدة يقبلون مذ يبلثغه الةلاذء عن الرتسول.
قصدة
وكذلا أنبيذء ب إتسرائيل يأمرون باشريةة الاوكاة ،وقد يُوحى إىل أحدهم وحي اذص يف ث
فهاه اهلل يف قضية مةىن يطذبق القر ن.
مةينة ،فكذنوا يف شرع الاوكاة كذلةذ ِ الذ يُ ِّ
ولدديا مددن شددرم الرتسددول أن يددأيت باشدريةة جديدددة؛ فددإ ثن يوتسددف كددذن علددى ملددة إبدراهيم ،وداود
وتسلياذن كذنذ كتسولني ،وكذنذ على شريةة الاوكاة.
فكل كتسول نيب وليا كل نيب كتسوالً.
)١
وهذا ااايذك شيخ اإلتسالم ابن تياية .
وأيد هذا ك ه اهلل بأن الرتسل يف القدر ن يقدرتن مةهدم الاكدذيي ،ممدذ يددل علدى أهندم أكتسدلوا إىل
خم د د د د د د د د د ددذلفني ،كاث د د د د د د د د د ددل قول د د د د د د د د د دده تة د د د د د د د د د ددذىل :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﮊ
[الذاكيذت ،]٥٢:وقوله تةذىل :ﮋﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮊ [فصلت.]٤٣:
وهددذا الق ددول لدده قوت دده وحمل دده مددن النمل ددر ،فذألنبي ددذء كددعدم وم ددن بة ددده إىل ن ددوح أكتس ددلوا إىل ق ددوم
موحدين ،ونوح أول الرتسدل بددليل حدديث الاشدفذعة الطويدل ،وفيده" :فيدأتون نوحدذ ،فيقولدون :يدذ ندوح،
أنت أول الرتسل إىل أهل األكم" .)٢
لكدن ياشددكل علدى هددذا القدول حددديث ابدن عبددذس ":والنديب ولدديا مةده أحددد" ،وهدذا يدددل علددى
أن النيب يبةث إىل قوم مكذبني فال يابةه أحد.
املطلب الثاني :الكالم على قصة الغرانيق:
اعلم َّ
أن كثريا من املفسرين يوكدون أثنذء كالمهم على هذه اآلية قصدة الغرانيدق ،والدبةع مدنهم
ةلهذ تسببذ لنزول اآلية ،فكذن من املاحام الكالم على هذه القصة ،فأقول مساةينذ بذهلل:
تسددذق اإلمددذم البغددو القصددة مددن كددالم ابددن عبددذس وغددريه مددن أهددل الاأويددل مؤلفددذ بددني كالمهددم،
فقذل " :قذل ابن عبذس وحماد بن كةي القر ي وغريمهذ من املفسرين:
 )١انملر :ابن تياية"،النبوات" ،7١٤ :٢،و"الفاذوى الكربى".٢٥6 :٥،
 )٢أارجدده الب ددذك  )٣٣٤0ومسددلم  )١٩٤مددن حددديث أ هريددرة  ،وأارجددذه مددن حددديث أنددا 
الب ذك  )7٤١0ومسلم .)١٩٣
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ملددذ كأى كتسددول اهلل  تددويل قومدده عندده ،وشددق عليدده مددذ كأى مددن مبذعدددهتم عاددذ جددذءهم بدده مددن
اهلل ،متددىن يف نفسدده أن يأتيدده مددن اهلل مددذ يقددذكب بيندده ،وبددني قومدده؛ دحرصدده علددى إ ددذهنم ،فكددذن يومددذ يف
دلددا لق دري  ،فددأنزل اهلل تةددذىل تسددوكة والددنجم ،فقرأهددذ كتسددول اهلل  ح د بل د قولدده :ﮋﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﮊ [الددنجم ]٢0-١٩:ألقددى الاشدديطذن علددى لسددذنه مبددذ كددذن حيددد بدده
نفسه ،وياانذه :تلا الغرانيق الةلى وإن شفذعاهن لرت ى ،فلاذ مسةت قري لا فرحوا بده ،ومضدى
كتس ددول اهلل  يف قراءت دده فق درأ الس ددوكة كله ددذ ،وتس ددجد يف ا ددر الس ددوكة ،فس ددجد املس ددلاون بس ددجوده،
وتسدجد مجيددع مددن يف املسددجد مددن املاشددركني ،فلدم يبددق يف املسددجد مددؤمن وال كددذفر إال تسددجد إال الوليددد
بددن املغددرية وأبددو أحيحددة تسددةيد بددن الةددذص ،فإهناددذ أاددذا حفنددة مددن البطحددذء ،وكفةذهددذ إىل جبهايهاددذ
وتسددجدا عليهددذ؛ ألهناددذ كذنددذ شددي ني كبدريين ،فلددم يسدداطيةذ السددجود ،وتفرقددت قدري  ،وقددد تسددرهم مددذ
مسةدوا مدن كددر هلداهم ،ويقولددون :قدد كددر حمادد هلانددذ بأحسدن الددذكر ،وقدذلوا :قددد عرفندذ أن اهلل حييددي
و يت وخيلق ويرزق ،ولكن هلاندذ هدذه تاشدفع لندذ عندده ،فدإن جةدل هلدذ حمادد نصديبذ فدنحن مةده ،فلادذ
أمسى كتسدول اهلل  أتدذه جربيدل ،فقدذل :يدذ حمادد ،مدذ ا صدنةت؟ لقدد تلدوت علدى الندذس مدذ تدا
به عن اهلل  ،فحزن كتسول اهلل  حزندذً شدديداً ،وادذف مدن اهلل اوفدذ كثدرياً ،فدأنزل اهلل هدذه اآليدة
يةزيه ،وكدذن بده كحيادذً ،ومسدع بدذلا مدن كدذن بدأكم ادحباشدة مدن أصدحذب النديب  ،وبلغهدم تسدجود
قري  ،وقيل :أتسلات قري وأهل مكدة ،فرجدع أكثدرهم إىل عاشدذئرهم ،وقدذلوا :هدم أحدي إليندذ ،حد
إ ا دنوا من مكة بلغهم أن الذ كذنوا حيدثونه من إتسالم أهل مكة كذن بدذطالً ،فلدم يددال أحدد إال
جبواك ،أو مسا فيذً ،فلاذ نزلت هذه اآلية ،قذلت قري  :ندم حماد على مذ كر من منزلة هلاندذ عندد
اهلل فغددري لددا ،وكددذن ادحرفددذن اللددذان ألقددى الاشدديطذن علددى لسددذن كتسددول اهلل  قددد وقةددذ يف فددم كددل
ماشر  ،فذزدادوا شرا إىل مذ كذنوا عليه وشدة على من أتسلم").(١
هذه هي قصة الغرانيق وهذا تسيذقهذ ،لكنهذ قصة ال تصح ،بل هي بذطلة تسندا ومانذً.
أمذ أتسذنيدهذ ،فذعلم أهنذ جذءت بأتسذنيد مرتسلة ،وإليا أقوال الةلاذء احملققني النقذد فيهذ:
ق ددذل القذض ددي عي ددذم" :يكفي ددا -يف توهين دده  -أن ه ددذا ح ددديث خيرج دده أح ددد م ددن أهد ددل
الصددحة ،وال كواه ثقددة بسددند صددحيح تسددليم ماصددل ،وإ ددذ أولددع بدده ومبثلدده املفسددرون واملؤكاددون املولةددون
بكل غريي ،املالقفون من الصحف كل صحيح وتسقيم").(٢
 )١البغو  ،مةذ الانزيل.٢٩٢ :٣،
 )٢اليحصيب ،عيذم بن موتسى "،الاشفذ باةريف حقوق املصطفى" .بريوت :داك الفكر١٤0٩،ه).١٢6-١٢٥ :٢ ،
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مث أطذل يف كدهذ.
وقذل ابن حزم" :وأمذ ادحديث الذ فيه :وأهنن الغرانيدق الةلدى ،وإن شدفذعاهذ لرت دى ،فكدذب
حبت موضوع؛ ألنه يصح قط من طريق النقل ،وال مةىن لالشداغذل بده؛ إ وضدع الكدذب ال يةجدز
عنه أحد" .)١
وق ددذل اب ددن الة ددر امل ددذلكي" :ول دديا يف الق ددر ن إال غذي ددة البي ددذن بص دديذنة الن دديب  يف اإلتسد دراك
واإلعالن عن الاشا والكفران ،وقد أوعدنذ إلديكم توصدية أن ةلدوا القدر ن إمدذمكم وحروفده أمدذمكم،
فال حتالوا عليهذ مذ ليا فيهذ ،وال تربطوا فيهذ مذ ليا منهذ ،ومذ هد هلذا إال الطرب جباللدة قددكه،
وصددفذء فكددره ،وتسددةة بذعدده يف الةلددم ،وشدددة تسددذعده و كاعدده يف النملددر ،وكأندده أشددذك إىل هددذا الغددرم،
وصددوب علددى هددذا املرمددى ،فقددرطا بةدددمذ كددر يف لددا كوايددذت كثددرية كلهددذ بذطلددة ال أصددل هلددذ ،ولددو
شذء كبا ملذ كواهذ أحد وال تسطرهذ ،ولكنه فةذل ملذ يريد").(٢
وقذل ابن كثري" :ولكنهذ من طرق كلهذ مرتسلة ،و أكهذ مسندة من وجه صحيح".
مث قذل" :وقد كرهذ حماد بن إتسحذق يف السرية بنحو من هذا ،وكلهذ مرتسالت ومنقطةذت").(٣
وقذل ابن اجلوز " :وقد هي إىل مذ قلاه  )٤كبذك الةلاذء ،منهم أبو ادحسني بن املنذد  ،وأبدو
جةفر النحذس ،وأبو الوفذء بن عقيل ،يف الق كثري من احملققني" .)٥
ويلحددق مددؤالء ابددن الةددر وال دراز والقددرطيب والطيدديب وأبددو حيددذن والدددمذمي والةي د ومددال علددي
والاشوكذين وصديق حسن والقذمسي وأ د شذكر وابن بذز وإاوانه يف اللجنة الدائاة .)6
وقددذل الةالمددة الاشددوكذين" :و يصددح شدديء مددن هددذا ،وال ثبددت بوجدده مددن الوجددوه ،ومددع عدددم
 ) ١ابن حزم ،علي بن أ د" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل" .القذهرة :مكابة اخلذجني).١8 :٤ ،
 )٢ابن الةر  ،حماد بن عبد اهلل ".أحكذم القر ن" م ،٣بريوت :داك الكاي الةلاية ١٤٢٤،هد).٣07 :٣،
 )٣ابن كثري" ،تفسري القر ن الةمليم".٢٣١، ٢٣0 :٣ ،
 )٤ية انكذك القصة.
 )٥ابن اجلوز " ،كاشف املاشكل" ،٢7٥ :١،ويف "زاد املسري" ٤٤١ :٥،قذل " :قذل الةلاذء احملققون :وهذا ال يصح".
 )6انملددر :اب دن الةددر " ،أحكددذم القددر ن"٣0٣ :٣ ،؛ والقددرطيب" ،اجلددذمع ألحكددذم القددر ن"8٤ :١٢ ،؛ والطيدديب" ،شددرح
املاشددكذة"١١١١ :٤ ،؛ وأبددذ حيددذن" ،البحددر احملدديط"٥٢6 :7 ،؛ وابددن الدددمذمي " ،مصددذبيح اجلددذمع"٣06 :8،؛
والةيد " ،عاددة القدذك " ،66 :١٩ ،والقدذك " ،مرقدذة املفدذتيح"80٩ :٢،؛ والاشدوكذين" ،فداح القددير"،٤6٢ :٣ ،
وص ددديق حس ددن" ،ف دداح البي ددذن"67 :٩ ،؛ والق ددذمسي" ،حمذتس ددن الاأوي ددل"٢٥٥ :7،؛ وأ ددد ش ددذكر" ،حتقي ددق تس ددنن
الرتمذ "٤6٥ :٢،؛ وابن بذز" داوع فاذوى ابن بذز"٣0١ :8 ،؛ "فاذوى اللجنة الدائاة". ٣١٤ :٤ ١-
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صحاه بل بطالنه...
قذل البزاك :هذا حديث ال نةلاه يروى عن النيب  بإتسنذد ماصل.
وقددذل البيهقددي :هددذه القصددة غددري ثذباددة مددن جهددة النقددل ،مث أاددذ يدداكلم أن كواة هددذه القصددة
مطةون فيهم .وقذل إمذم األئاة ابن از ة :إن هذه القصة من وضع الزنذدقة" ).(١
وقذل أيضذ" :وادحذصل أن مجيدع الروايدذت يف هدذا البدذب إمدذ مرتسدلة أو منقطةدة ال تقدوم ادحجدة
باشيء منهذ ،وقد أتسلفنذ عن ادحفذ ،يف أول هذا البحث مذ فيه كفذية ".
)(٢
وقذل الةالمة األلوتسي " :وقد أنكر كثري من احملققني هذه القصة" .
وقددذل الةالمددة الاشددنقيطي" :اعلددم أن مسددألة الغرانيددق مددع اتسدداحذلاهذ شددرعذ ،وداللددة القددر ن علددى
بطالهنددذ ،تثبددت مددن طريددق صددذحل لالحاجددذ  ،وصددرح بةدددم ثبوهتددذ الددق كثددري مددن علاددذء ادحددديث،
كاذ هدو الصدواب ،واملفسدرون يدروون هدذه القصدة عدن ابدن عبدذس ،مدن طريدق الكلديب ،عدن أ صدذحل،
عددن ابددن عبددذس ،ومةلددوم أن الكلدديب مددرتو  ،وقددد بددني البددزاك ك دده اهلل أهنددذ ال تةددرف مددن طريددق ددوز
كره ،إال طريق أ باشر ،عن تسةيد بن جبري مع الاشا الذ وقع يف وصله").(٣
قذل الةالمة األلبذين بةد أن تسدذق كوايدذت القصدة" :تلدا هدي كوايدذت القصدة ،وهدي كلهدذ كادذ
كأيددت مةلددة بذإلكتسددذل والضددةف واجلهذلددة ،فلدديا فيهددذ مددذ يصددلح لالحاجددذ بدده ال تسددياذ يف مثددل هددذا
األمر اخلطري").(٤
وكذا قذل الاشيخ أ د شذكر.
وإ ددذ أطلددت يف كددر أق دوال أهددل الةلددم خلطددوكة املسددألة ،وشدددة لوازمهددذ املفضددية مبةاقدددهذ إىل
الكف ددر -نس ددأل اهلل الةذفي ددة ،-وتس دديأيت ك ددر لوازمه ددذ الفذتس دددة -إن ش ددذء اهلل تة ددذىل ،-ولاقن ددع نف ددا
النذ ر ،ويطائن فؤاده ،ويسلم له دينه وعقيدته.
وأمذ كر أتسذنيدهذ فلم أك الاطرق لذلا؛ ألن أهل الةلدم كفوندذ لدا -حبادد اهلل ،-فدأقول مدذ قذلده
)٥
الةالمددة الاشددوكذين" :وىف البددذب كوايددذت مددن أحددي الوقددوف علددى مجيةهددذ ،فلينملرهددذ يف" :الدددك املنثددوك"
 )١الاشوكذين" ،فاح القدير". ٤6٢ :٣ ،
 )٢األ لوتسي ،حماود بن عبدد اهلل"،كوح املةدذين يف تفسدري القدر ن الةملديم والسدبع املثدذين" .م،١بدريوت:داك الكادي
الةلاية١٤١٥،ه).١77 :١7 ،
 )٣الاشنقيطي يف "أضواء البيذن".٢86 :٥ ،
 )٤األلبذين" ،نصي اةذنيق" ،ص.٣٥
 )٥يف 6٥ :6؛ وانملر" :موتسوعة الافسري بذملأثوك".١8٩ :١٥،
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للسيوطي ،وال يأيت الاطويل بذكرهذ هنذ بفذئدة ،فقد عرفنذ أهنذ مجيةهذ ال تقوم مذ ادحجة").(١
لكن ياشكل على هذا أن ادحذف ابن حجر قوى هذه القصة ،فقذل:
" وكلهددذ تسددوى طريددق تسددةيد بددن جبددري :إمددذ ضددةيف ،وإال منقطددع ،لكددن كثددرة الطددرق تدددل علددى
أن للقصددة أصددال " مث قددذل" :فددإن الطددرق إ ا كثددرت ،وتبذينددت خمذكجهددذ َّ
دل لددا علددى أن هلددذ أصددال،
وقد كرت أن ثالثة أتسذنيد منهذ على شدرم الصدحيح ،وهدي مراتسديل حيداج مبثلهدذ مدن حيداج بذملرتسدل،
وكذا من ال حياج به؛ العاضذد بةضهذ ببةع").(٢
وأثبت القصة ابن بطذل  ،)٣و كر شيخ اإلتسالم شهرهتذ عند السلف واخللف .)٤
وصححهذ الاشيخ تسلياذن بن عبد اهلل بن حماد بن عبد الوهذب .)٥
لكن أهل الةلم يرتضوا هذا ال تسدياذ مدن ابدن حجدر ،حد قدذل الاشديخ أ دد شدذكر " :وقدد
أاطأ يف لا اطأ ال نرضذه له ،ولكل عذ زلة ،عفذ اهلل عنه" .)6
وقد نذقاشه الةالمة الاشنقيطي ،فقذل" :وقد اعرتف ادحذف ابن حجدر مدع اناصدذكه لثبدوت هدذه
القصة :بأن طرقهذ كلهذ :إمذ منقطةة ،أو ضةيفة ،إال طريق تسةيد بن جبري.
وإ ا علاددت لددا ،فددذعلم أن طريددق تسددةيد بددن جبددري يروهددذ مددذ أحددد ماصددلة ،إال أميددة بددن اذلددد،
وهو وإن كذن ثقة فقد شا يف وصدلهذ ،فقدد أادر البدزاك وابدن مردويده مدن طريدق أميدة بدن اذلدد عدن شدةبة
عن أ باشر عن تسةيد بن جبري عن ابن عبذس فياذ أحسي مث تسذق حديث القصة املذكوكة.
وقدذل البدزاك :ال يددروى ماصددال إال مددذا اإلتسددنذد ،تفددرد بوصددله أميددة بددن اذلددد وهددو ثقددة ماشددهوك.
وقذل البزاك :وإ ذ يروى من طريق الكليب عن أ صذحل عن ابن عبذس ،والكليب مرتو .
فاحص ددل أن قص ددة الغراني ددق ت ددرد ماص ددلة إال م ددن ه ددذا الوج دده ال ددذ ش ددا كاوي دده يف الوص ددل،
ومةلددوم أن مددذ كددذن كددذلا ال حيدداج بدده؛ لملهددوك ضددةفه ،ولددذا قددذل ادحددذف ابددن كثددري يف تفسددريه :إندده
 )١الاشوكذين ،حماد بن علي" ،فاح القدير بني ف الرواية والدكاية من علم الافسري" .بريوت :داك الفكر).٤6٣ :٣ ،
 )٢ابن حجر" ،فاح البذك ".٤٣8 :8 ،
 )٣انملر :ابن بطذل ،علي بن الف" ،شرح صحيح الب ذك " .حتقيق :يذتسر بن إبراهيم .م ،٢الريذم :مكابة
الرشد١٤٢٣ ،هد).٥7 :٣،
 ) ٤انملر :ابن تياية " ،منهذ السنة النبوية"٤0٩ :٢ ،؛ و"الفاذوى الكربى".٢٥7 :٥ ،
 ) ٥ل الاشدديخ ،تسددلياذن بددن عبددد اهلل" ،تيسددري الةزيددز ادحايددد يف شددرح كاددذب الاوحيددد" .حتقيددق :زهددري الاشددذوي .
م ،١بريوت :املكاي االتسالمي١٤٢٣،هد) ،ص.٢٣٥:
 )6أ د شذكر" ،حتقيق تسنن الرتمذ ".٤6٥ :٢،

- 47 -

تفسير قوله تعالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒ...ﮊ [الحج ]٥٢ :واآليتان بعدها  -تفسيرا تحليليا ،د .علي بن جريد العنزي

يرهذ مسندة من وجه صحيح" ).(١
لكددن يبقددى مددذ أثددذكه ادحددذف مددن تقويددة املرتسددل مبجيئدده مددن طددرق ،وهددذا يفيددد قوتدده ،وقددد أجددذب
الةالمة األلبذين عن هذا جوابذً شذفيذً كذفيذً ،فقذل:
" ومددع أن الاحقددق مددن وجددود هددذا الاشددرم) (٢يف كددل مرتسددل مددن هددذا النددوع لدديا بددذألمر اهلددني،
فإندده لددو حتققنددذ مددن وجددوده ،فقددد يددرد إشددكذل اددر ،وهددو أندده حيااددل أن يكددون كددل مددن الواتسددطاني أو
أكثددر ضددةيفذ ،وعليدده؛ حيااددل أن يكددون ضددةفهم مددن النددوع األول الددذ ينجددرب مبثلدده ادحدديث علددى مددذ
تسبق نقله عن ابن الصالح ،وحياال أن يكون من الندوع اآلادر الدذ ال يقدوى ادحدديث بكثدرة طرقده،
ومع وكود هذه االحااذالت يسقط االتسادالل بذدحديث املرتسل وإن تةددت طرقه.
وه ددذا الاحقي ددق مم ددذ أج ددد م ددن تس ددبق إلي دده ،ف ددإن أص ددبت فا ددن اهلل تة ددذىل ول دده الاش ددكر ،وإن
أاطأت فان نفسي ،وأتساغفر اهلل من نيب").(٣
مث قددذل" :وبةددد هددذه املقدمددة نسدداطيع أن نقددول :إننددذ لددو ألقينددذ النملددر علددى كوايددذت هددذه القصددة
أللفينذهددذ كلهددذ مرتسددلة ) ،(٤حذشددذ حددديث ابددن عبددذس ،ولكددن طرقدده كلهددذ واهيددة شددديدة الضددةف ،ال
تنجددرب مددذ تلددا املراتسدديل ،فيبقددى النملددر يف هددذه املراتسدديل ،وهددي كاددذ علاددت تسددبةة :صددح إتسددنذد أكبةددة
منهذ ،وهي:
مرتسددل تسددةيد بددن جبددري ،وأ بكددر بددن عبددد الددر ن بددن ادحددذك  ،وأ الةذليددة ،ومرتسددل قاددذدة،
وهددي مراتسدديل يددرد عليهددذ أحددد االحااددذلني السددذبقني؛ ألهنددم مددن طبقددة واحدددة ،فوفددذة تسددةيد بددن جبددري
تسددنة  ،)٩٥وأ بكددر بددن عبددد الددر ن تسددنة  ،)٩٤وأ الةذليددة-وامسدده كفيددع مصددغرا -تسددنة ،)٩0
وقاددذدة تسددنة بضددع عاشددرة ومذئددة ،واألول :كددويف ،والثددذين مدددين ،واألا دريان بص دريذن ،فجددذئز أن يكددون
مصدددكهم الددذ أاددذوا مندده هددذه القصددة ،وكووهددذ عندده واحدددا ال غددري وهددو دهددول ،وجددذئز أن يكددون
مجة دذً ،ولكددنهم ضددةفذء مجية دذً ،فاددع هددذه االحااددذالت ،ال كددن أن تطاددئن الددنفا لقبددول حددديثهم
هدذا ،ال ساايما ااي مثاال ها ا الحاادل العماايل الا ي يما المقااام ال اريل ،فددال جددرم تاددذبع الةلاددذء
على إنكذكهذ بل الانديد ببطالهنذ ،وال وجه لذلا من جهة الرواية إال مذ كرنذ ").(٥
 )١الاشنقيطي" ،أضواء البيذن".٢86 :٥ ،
 ) ٢هذا الاشرم هو :ديء املرتسل من وجهني كل من الراويني أاذ الةلم عن غري شيوخ اآلار.
 )٣األلبذين" ،نصي اةذنيق" ،ص.٤٤:
 )٤وهذا مذ أقر به ادحذف نفسه.
 )٥نصددي اةددذنيق ص ،)٤6-٤٥وانملددر :املبددذككفوك " ،حتفددة األحددو " ١٣7 :٣،فقددد نددذق ابددن حجددر يف
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قلددت :ويبقددى وجدده اددر ماةلددق بذلسددند ،أال وهددو أن هددذه القصددة تددأت مددن طريددق موصددول
ص ددحيح ،وإ ددذ ج ددذءت م ددن ط ددرق مرتس ددلة ،ف ددأين أك ددذبر الص ددحذبة ال ددذين ش ددذهدوا القص ددة ،وعذص ددروا
ادحذدثدة عدن كواياهددذ ،مدع تدوافر الددوافع ،واجاادذع اهلاددم علدى كواياهددذ ،ومدع هدذا يروهددذ أحدد مددنهم،
فهددذا وحددده ممددذ ةددل يف الددنفا مددن ثبوهتددذ شدديئذ ،بددل هددو ممددذ تددرد بدده القصددة؛ إ األمددر الددذ ااددع
الدوافع على نقله ،مث ال ينقله أهله ،يكون هذا عند أهل ادحديث دليالً على ضةف املنقول.
هذا ،وقد كدهذ أكثر أهدل الةلدم مدن جهدة نكدذكة مانهدذ ،ولوازمهدذ الاشدنيةة ،حد إن ابدن حجدر
مددع إثبذتدده هلددذ -منددع لهددذ علددى ذهرهددذ؛ التسدداحذلاه ،فقددذل" :وإ ا تقددرك لدا تةددني تأويددل مددذ وقددعفيه ددذ مم ددذ يس ددانكر ،وه ددو قول دده  :)١ألق ددى الاش دديطذن عل ددى لس ددذنه تل ددا الغراني ددق الةل ددى وإن ش ددفذعاهن
لرت ى ،فإن لا ال وز له على ذهره؛ ألنه يساحيل عليه  أن يزيد يف القر ن عاددا مدذ لديا
منه -وكذا تسهواً -إ ا كذن مغذيراً ملذ جذء به من الاوحيد ملكذن عصااه" .)٢
وإليا بةع اللوازم البذطلة هلذه القصة ):(٣
يلزم :اكتفذع األمذن عن شرعه ،والةيدذ بدذهلل تةدذىل ،وجلدذز يف كدل واحدد مدن األحكدذم والاشدرائع
أن يكون كذلا ويبطل.
ويلزم منه :عدم عصاة األنبيذء يف الابلي  ،وبسبي القصدة قدذل البيضدذو " :واآليدة :تددل علدى
جواز السهو على األنبيذء ،وتطرق الوتسوتسة إليهم").(٤
وملذ تثبت القصة يكن يف اآلية مذ يدل عليه.
ويلزم منه أيضذً :جواز أن ينطق النيب بذلكفر بذهلل تةذىل وبسي اهلل تةذىل بسبي الاشيطذن.
وهذا -واهلل -عملياة من الةملذئم ي تنزيه أنبيذء اهلل عنهذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقوية املرتسل مبجيء طريقني ارين.
 )١ية ابن عبذس كضي اهلل عنهاذ.
 )٢ابن حجر" ،فاح البذك " ،٤٣٩ :8 ،والذين كروا تقوية ابن حجر هلذ يذكروا هذا النص مع أنه يصي يف
قول املذنةني لصحة القصة.
 ) ٣انملر هذه اللوازم وزيذدة يف :ابن الةر " ،أحكذم القر ن"٣06-٣0٤ :٣ ،؛ والقذضي عيدذم" ،الاشدفذ":٢ ،
١٢8-١٢6؛ وال دراز " ،مفددذتيح الغيددي"٤٥ :٢٣،؛ والةي د " ،عادددة القددذك "66 :١٩،؛ األلوتسددي" ،كوح
املة د ددذين"١77 :١7 ،؛ والاش د ددنقيطي" ،أض د دواء البي د ددذن" .٢8٥ :٥ ،والاش د ددنقيطي" ،دف د ددع إيه د ددذم االض د ددطراب"
ص.١6١:
 )٤البيضذو " ،أنواك الانزيل".١٣٥ :٤ ،
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كاددذ يلددزم منهددذ :تسددلط الاشدديطذن علدديهم علدديهم الصددالة والسددالم ،حد يقول دوا الكفددر وهددم ال
ياشةرون ،واهلل تةذىل ةل للاشيطذن على املؤمنني تسبيالً ،فكيف بأنبيذئه واريته من القه.
"ومنهددذ :اعاقددذد الندديب مددذ لدديا بقددر ن أندده قددر ن ،مددع كوندده بةيددد االلائددذم ،مانذقضددذ مماددز املدددح
بذلذم ،وهو اطأ شنيع ال ينبغي أن ياسذهل يف نسباه إليه . (١)"
قددذل ابددن اجلددوز " :فإندده لددو صددح هددذا الاددالط ادحددق بذلبذطددل ،وجددذز أن ياشددا يف الصددحيح،
فيقذل :لةل هذا ممذ ألقذه الاشيطذن أيضذ ،وقد عصم اهلل نبيه من مثل هذا" .)٢
فهذان وجهذن  )٣دفع أهل الةلم ماذ هذه القصة ،ونزيدد وجهدذ ثذلثدذً ،أال وهدو أن هدذه القصدة
تةذكم يذت من كاذب اهلل تةذىل ،ومذ كذن كذلا ،فكيف يقبل؟!!.
فان لا :أن هذه الكلاذت مةذكضة ملذ جذء من م هلاهم يف تسوكة النجم ،فكيف يث
عليهذ الرتسول  ،مث يذمهذ ،وكيف يثبت هلذ الاشفذعة ،مث ينقضهذ وينفيهذ عنهم ،كل هذا يف موضع
واحد ،فذنملر قوله تةذىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ [النجم ]٢0–١٩:مث
جذءت هذه الكلاذت املفرتيذت ،وهي تفيد إثبذت شفذعة اآلهلة ،مث جذء مهذ وتسبهذ الذ اعاذدوه
من نبينذ  ،فقذل تةذىل :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [النجم ، ]٢٣:مث نفى اهلل عنهذ الاشفذعة ،فقذل:
ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﮊ [النجم.]٢6:
فهذا الاةذكم ينفي صحة القصة .)٤
وأيضذً :أن هذه السوكة فيهذ تربئة النيب  من أن يقول على اهلل غدري ادحدق ،فكيدف يدأيت فيهدذ
مدذ ينقضده ،قددذل ابدن عطيدة " :وتسددبي هدذه السدوكة أن املاشددركني قدذلوا :إن حماددا ياقددول القدر ن وخيالددق
أقواله فنزلت السوكة يف لا" .)٥
 )١هذه عبذكة األلوتسي يف "كوح املةذين".١77 :١7 ،
 ) ٢ابددن اجلددوز  ،عبددد الددر ن بددن علددي" ،كاشددف املاشددكل مددن حددديث الصددحيحني" .حتقيددق علددي حسددني البدواب
م ،١الريذم:داك الوطن١٤١8،ه).٢7٥ :١ ،
 )٣ضةف السند ،ونكذكة املنت.
 )٤انملر :أبذ حيذن" ،البحر احمليط"٥٢7 :7 ،؛ والاشنقيطي" ،أضواء البيذن".٢86 :٥ ،
 )٥اب ددن عطي ددة" ،احمل ددرك ال ددوجيز" ،١٩٥ :٥ ،وجةل دده الغرن ددذطي يف "الربه ددذن يف تنذتس ددي تس ددوك الق ددر ن" ص٣١٩:
مقصدا لنزول السوكة الكر ة وانملر :البقذعي" ،نملم الدكك".٤١ :١٩ ،
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وقددذل ابددن عذشددوك" :أول أغراضددهذ :حتقيددق أن الرتسددول  صددذدق فياددذ يبلغدده عددن اهلل تةددذىل،
وأنه منزه عاذ ادعوه ،وإثبذت أن القر ن وحي من عند اهلل بواتسطة جربيل" .)١
وممذ تةذكضه هذه القصة أن اهلل حف الوحي وصذنه من تالعي الاشيذطني ،فقذل تةذىل :ﮋﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﮊ [الاشةراء.]٢١٢-٢١0 :
وقدذل ابددن اجلددوز " :وبددني كيفيددة حفد الددوحي مددن الاشدديذطني ،فقددذل تةددذىل :ﮋﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﮊ[اجلددن ،]٢7:واملةددىن :أن حيددرس الددوحي عنددد تددالوة امللددا لدده علددى الرتسددول مددن
اتسرتاق الاشيذطني؛ لئال يسبقونه إىل الكدذهن ،فيداكلم بده قبدل الرتسدول ،وهدذه الةصداة تندذيف صدحة مدذ
ادعي ممذ أنكرنذه" .)٢
كاددذ أن القصددة تةددذكم قولدده تةددذىل :ﱣﭐ ﱰ ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱢ [ادحذقة.]٤7-٤٤:

يقول الةالمة الاشوكذين" :فقدد دفةده احملققدون بكادذب اهلل تسدبحذنه ،قدذل اهلل :ﮋﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮊ [ادحذق د د ددة ،]٤6-٤٤:وقول د د دده :ﮋﭛﭜﭝﭞ ﮊ

[الد ددنجم ،]٣:وقولد دده :ﮋﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﮊ [اإلتس د دراء ،]7٤:فنفد ددى
املقذكبة للركون فضال عن الركون"). (٣
ويف قوله تةذىل :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮊ [ادحجر ]٩:كد هلذه القصة املفرتاة.
هلذا قذل الةالمدة الاشدنقيطي ":اعلدم :أن مسدألة الغرانيدق مدع اتسداحذلاهذ شدرعذ ،وداللاة القار ن
على بطالنها تثبت من طريق صذحل لالحاجذ .)٤ " ،
هذا ،وقد أجذب بةع أهل الةلم عن هذه القصة على فرم صحاهذ):(٥

 )١ابن عذشوك" ،الاحرير والانوير".88 :٢7،
 )٢ابن اجلوز " ،كاشف املاشكل".٢7٥ :١ ،
 )٣الاشوكذين" ،فاح القدير".٤6٢ :٣ ،
 )٤الاشنقيطي" ،أضواء البيذن".٢86 :٥ ،
 )٥انملددر :السددارقند " ،تفسددري القددر ن"٤66 :٢ ،؛ واجلصددذص" ،أحكددذم القددر ن"8٤ :٥،؛ والسدداةذين" ،تفسددري القددر ن"،
٤٤8 :٣؛ والبغو "مةذ الانزيل"٢٩٤ :٣ ،؛ والقذضي عيذم"،الاشدفذ"١٣0 :٢،؛ والدراز " ،مفدذتيح الغيدي":٢٣،
٤٥؛ والق ددرطيب "اجل ددذمع ألحك ددذم الق ددر ن" ،8٥ :١٢ ،واب ددن ج ددز " ،الاس ددهيل لةل ددوم الانزي ددل"٤٤ :٣ ،؛ اب ددن كث ددري،
"تفسري القر ن الةمليم"٢٣١ :٣ ،؛ واأللوتسي" ،كوح املةذين" ،١76 :١7 ،والاشنقيطي" ،أضواء البيذن".٢87 :٥ ،
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فقي د ددل :إن الن د دديب  ك د ددذن يرت د ددل الس د ددوكة ت د درتيال تا لل د دده تس د ددكاذت ،فلا د ددذ ق د درأ :ﮋﮱﯓ

ﯔﮊ [النجم ]٢0:قذل الاشيطذن لةنه اهلل حمذكيذً لصوته :تلا الغرانيق الةلى ،فساةهذ املاشدركون
دون املؤمنني و ن املاشركون أن الصوت صوته  وهو بر من لا براءة الاشاا من اللاا.
وهذا الوجه قد اتساحسنه مجدع مدن أهدل الةلدم كدذبن الةدر وابدن جدز وابدن كثدري والاشدنقيطي،
وبه أف علاذء اللجنة الدائاة برئذتسة الاشيخ ابن بذز .)١
واناقددده ال دراز  ،فقددذل" :وهددذا أيضددذ ضددةيف ،فإنددا إ ا جددوزت أن يدداكلم الاشدديطذن يف أثنددذء
كدالم الرتسدول  مبددذ ياشدابه علددى كدل السددذمةني كونده كالمددذ للرتسدول ،بقددي هدذا االحااددذل يف كدل مددذ
ياكلم به الرتسول  فيفضي إىل اكتفذع الوثوق عن كل الاشرع").(٢
وهذا اعرتام صحيح لو كذن يلادبا علدى اجلايدع ،لكدنهم يقولدون :وقدع اللدبا علدى الدبةع،
وهلذا يرد هذا القول عند املؤمنني.
ومددن األوجدده أيض دذً :أن الندديب  يدداكلم بالددا الغرانيددق الةلددى ،وال الاشدديطذن تكلددم بدده ،وال
أحد تكلم به ،لكنه  ملذ قرأ تسوكة النجم اشدابه األمدر علدى الكفدذك ،فحسدبوا بةدع ألفذ ده مدذ كووه
مددن قددوهلم :تلددا الغرانيددق الةلددى ،و لددا علددى حسددي مددذ جددرت الةددذدة بدده مددن تددوهم بةددع الكلاددذت
على غري مذ يقذل.
وهددذا مددردود؛ ألندده ال كددن أن ياددوهم لددا مجيددع ادحذض درين ،ويافقددون علددى هددذا الددوهم ،مث
يسجدون ذنني أن النيب  أثىن على هلاهم ،هذا بةيد جداً.
وقيل :إن املاكلم بذلا بةع شيذطني اإلنا وهم الكفرة ،فإنه  ملدذ اناهدى
يف قدراءة هددذه السددوكة إىل هددذا املوضددع ،و كددر أمسددذء هلدداهم ،وقددد علادوا مددن عذدتدده أندده يةيبهددذ ،فقددذل
بةددع مددن حض ددر :تلددا الغراني ددق الةلددى ،فذش ددابه األمددر علددى الق ددوم؛ لكث ددرة لغطه ددم وطلددبهم تغليط دده
وإافذء قراءته.
وههنذ تسؤاالن اثنذن ياجهذن على القول الصحيح -بطالن القصة -مهذ:

 )١انملد ددر :ابد ددن جد ددز " ،الاسد ددهيل لةلد ددوم الانزيد ددل"٤٣ :٢،؛ وابد ددن كثد ددري" ،تفسد ددري القد ددر ن الةملد دديم"٢٣١ :٣ ،؛
الاشنقيطي" ،أضواء البيذن" .٢86 :٥ ،فاذوى اللجنة الدائادة .٣١٤ :٤ ١-وقدذل القذضدي عيدذم عدن هدذا
الوجدده يف "الاشددفذ"" :١٣0 :٢ ،والددذ يملهددر ويددرتجح يف تأويلدده عنددده -ية د ابددن الةددر  -وعنددد غددريه مددن
احملققني على تسلياه" ،ونقل عنه ابن حجر يف الفاح  ٤٤0 :8قوله" :وهذا أحسن الوجوه".
 )٢الراز " ،مفذتيح الغيي".٤6 :٢٣،
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أن الاأوي ددل ال ددذ كرت دده يف تفس ددري إلق ددذء الاش دديطذن يف ت ددالوة الن دديب  ،ياش ددةر بثب ددوت قص ددة
الغرانيق ،فذجلواب أن يقذل :ليا بينهاذ تالزم حباد اهلل ،وبيذن لا:
أن الذ ينكره أكثر الةلاذء نسبة لا القدول ومدذ فيده مدن الاشدر بدذهلل تةدذىل إىل جندذب نبيندذ
 ،أمددذ نسددباه إىل الاشدديطذن وأندده ألقددذه يف أمسددذع املاشددركني وقددت تددالوة الندديب  فهددذا قددذل بدده بةددع
الةلاذء-كاذ تسبق.-
أو يقذل :إن اهلل تةذىل أارب أن الاشيطذن يلقدي مدذ يلقدي عندد تدالوة النديب  أو حديثده بقصدد
الااشددويه والوتسوتسددة علددى املددؤمنني ،ولدديا بذلضددروك أن تكددون هددذه الوتسوتسددة جذكيددة علددى لسددذن الندديب
الكددر  ،أو بصددوت الاشدديطذن الددذ حيددذكي صددوت الندديب  ،بددل قددد يكددون إلقذئدده علددى أمسددذع
بةع النذس فيهيأ إليه أن قذل شيئذً ،وادحقيقة أنه يقلده ،كادذ يقدع ألكثدر الندذس حدذل مسدذع اخلطبدة،
حيث ياوهم أنه اخلطيي قذل كذا وكذا ،واألمر الفه ،فليا يف اآلية إ اً مذ يؤيد قصة الغرانيق.
ويقددذل ثذنيدذً :إن بةددع أهددل الةلددم فسددر إلقددذءه بذلاشددكو والوتسددذوس عنددد الدداالوة ،وعليدده؛ فددال
إشةذك أو إشذكة بوجه من الوجوه إىل قصة الغرانيق ،وتسبق أن قلنذ :إن هذا القول ماجه جدا.
والسؤال الثذين :مذ السبي الذ ألجله تسجد كفذك قري ؟
فذجلواب :أن الذ ثبت يف صحيح الب دذك وغدريه أن النديب  كدذن يقدرأ تسدوكة الدنجم ،وكدذن
كفددذك قدري يسددااةون إليدده ،حد إ ا بلد ارهددذ تسددجد صددلوات اهلل وتسددالمه عليدده ،فأاددذهم القددر ن
بروعاه ومجذله ،فلم لا الكفذك إال أن تسجدوا مةده ،هدذا غذيدة مدذ يف القصدة ،فكيدف جنةدل هلدذ تسدببذ
ار حياذ إىل مذ يثباه ،وليا -واهلل -غريبذً على كاذب كبنذ تةذىل أن يأاذ بروعاه األلبدذب ،و الدا
القلوب؛ لا ر لرمذ تسجدا.
وبنحددو هددذا قددذل األلوتسددي " :ددوز أن يكوندوا تسددجدوا لدهاشددة أصددذباهم ،واددوف اعدرتاهم عنددد
مسددذع السددوكة ملددذ فيهددذ مددن قولدده تةددذىل :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮊ [الد ددنجم ]٥٤-٥0:إىل اد ددر اآليد ددذت،
فذتسااشةروا نزول مثل لا مم ،ولةلهم يسداةوا قبدل لدا مثلهدذ منده  وهدو قدذئم بدني يدد كبده
تسبحذنه يف مقذم اطري ومجع كثري ،وقد ندوا مدن ترتيدي األمدر بذلسدجود علدى مدذ تقددم أن تسدجودهم
ولو يكن عن إ ذن كذف يف دفع مذ تومهوه" .)١
و كددر القذضددي عيددذم تسددببذ اددر ،وهددو أهنددذ كذنددت أول تسددوكة نزلددت فيهددذ تسددجدة  ،)٢وع دزاه البددن
 )١األلوتسي" ،كوح املةذين".١7٤ :٩
 )٢انملر :إكاذل املةلم .٥٢٥ :٢
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مسةود ،وليا يف قول ابن مسةود مذ ياشةر السببية ،بل النص على كوهنذ أول تسوكة نزلت فيهذ تسجدة .)١
وقيل :وقع لا منهم من غري قصد.
وهددذا مددردود ،فملددذهر القصددة أهنددم قذصدددون ،مث هددل يقددع غددري القصددد مددن مجدديةهم ،كا ددذ أن
شي ذ أاذ كفذ من حصى أو تراب ،وكفةه إىل جبهاه فسجد عليه ،وقذل :يكفي هذا.
فهذا يدل على القصد.
أو أهنم اذفوا يف لا اةلا من خمذلفاهم.
وهذا بةيد ،بل الصحذبة يف مكة كذنوا هم اخلذئفني.
قذل ابن حجر يف هذه الثالثة األتسبذب" :فيهذ نملر" .)٢
املطلب الثالث :سور وآيات ادعي نزوهلا ألجل قصة الغرانيق:
جند يف بةع الروايذت ويف كالم بةدع املفسدرين إشدذكة إىل ثدال يدذت وتسدوكة يدذكرون نزوهلدذ
بسددبي قصددة الغرانيددق ،فأحببددت إلقددذء الضددوء عليهددذ؛ لنابددني حقيقددة األمددر ،فددأول اآليددذت قولدده تةددذىل:

ﱣﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻ

ﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﱢ[اإلتسراء.]7٤-7٣:
كو عن حماد بن كةي القر ي ،وحماد بن قديا قصدة الغرانيدق وفيهدذ أنده ملدذ عدرم النديب 
تسددوكة الددنجم وبلد الكلااددني اللاددني ألقذمهددذ الاشدديطذن علددى لسددذنه ،قددذل لدده جربيددل :مددذ جئاددا مددذتني،
فقددذل كتسددول اهلل  :افرتيددت علددى اهلل ،وقلددت علددى اهلل مددذ يقددل؛ فددأوحى اهلل إليدده :ﮋﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ إىل قولد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دده :ﮋﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﮊ
[اإلتسدراء ]7٥:فاددذ زال مغاومددذ مهاومددذ حد نزلددت عليدده :ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮊ
[ادحج ]٥٢:اآلية .)٣
 )١أار الب ذك  )٤86٣ومسلم  )٥76عن ابن مسةود قذل :أول تسوكة أنزلت فيهذ تسدجدة والدنجم ،قدذل:
فسجد كتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم وتسجد من الفه إال كجال كأياه أاذ كفذ من تراب فسجد عليه ".
فليا يف األثر أهنم تسجدوا ألجدل أهندذ أول تسدوكة فيهدذ تسدجدة ،ومدذ أدكى املاشدركني أهندذ أول تسدجدة تندزل يف
الكاذب ،مث هل القوم مةملاون لكاذب اهلل تةذىل ح يسجدوا؛ ألجل أولياهذ.
 )٢ابن حجر" ،فاح البذك "  ،6١٤ :8وصذحي هذه األتسبذب الكرمذين.
 )٣أارجه الطرب  ،١١٩ :١7ويف الطريدق أبدو مةاشدر ،جنديح بدن عبدد الدر ن ضدةيف ،وانملدر :األلبدذين" ،نصدي
اةذنيق"ص.٢٢:
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لكددن اآليددة تددنقع الروايددة مددن أصددلهذ ،فذآليددة تددرب الندديب  مددن مقذكبددة الركددون إلدديهم ،فكيددف
بذلركون إليهم وموافقاهم علدى بدذطلهم ،هلدذا أوكدهدذ غدري واحدد مدن املفسدرين -كدذلراز والقدرطيب -يف
كد هذه الفرية البذطلة ،قذل القدرطيب ك ده اهلل" :وممدذ يددل علدى ضدةفه أيضدذً وتوهينده مدن الكادذب قولده
تةددذىل :ﮋﯟﯠﯡﮊ اآلياددني ،فإهناددذ تددردان اخلددرب الددذ كووه؛ ألن اهلل تةددذىل كددر أهنددم
كذدوا يفانونه ح يفرت  ،وأنه لدوال أن ثباده لكدذن يدركن إلديهم .فاضداون هدذا ومفهومده أن اهلل تةدذىل
عصاه من أن يفرت وثباه ح يركن إليهم قليال فكيف كثريا ،وهدم يدروون يف أابدذكهم الواهيدة أنده
زاد على الركون واالفرتاء مبدح هلداهم ،وأنده قدذل عليده الصدالة والسدالم :افرتيدت علدى اهلل وقلدت مدذ
يقل .وه ا ضد مفهوم اآلية ،وهي تضةف ادحديث لو صح ،فكيف وال صحة له" .)١
إ ا علم هذا ،فعية اإلتسدراء تدرد القصدة وتنقضدهذ مدن أصدلهذ ،فكيدف يقدذل :إهندذ نزلدت باشدأهنذ،
وهلددذا فددأكثر الةلاددذء يددذكروا يف تفسددري يددة اإلتسدراء أهنددذ نزلددت باشددأن قصددة الغرانيددق ،و يددذكروا عددن
عذ تبنِّيه هلذا القول ،و يذكره املفسرون املةانون بنقل اخلالف كذبن اجلوز وغريه .)٢
واآليددة بينددة املةددىن واضددحة املغددزى ،ولقددد أحسددن ابددن كثددري حيددث أعددرم عاددذ يددذكره كثددري مددن
املفس درين مددن أتسددبذب ند ٍ
دزول يدددعوهنذ لديددة الكر ددة ،فلددم يددذكر واحددداً منهددذ ،مقاص درا علددى تفسددريهذ،
فقذل" :خيرب تةذىل عن تأييد كتسوله -صلوات اهلل عليده وتسدالمه ،-وتثبياده وعصدااه وتسدالماه مدن شدر
األشدراك وكيددد الفجددذك ،وأندده تةددذىل هددو املاددويل أمددره ونصددره ،وأندده ال يكلدده إىل أحددد مددن القدده ،بددل هددو
وليه وحذفمله ونذصره ومؤيده ومملفره ،ومملهر دينه على مدن عدذداه واذلفده وندذوأه ،يف ماشدذكق األكم
ومغذكمذ ،صلى اهلل عليه وتسلم تسلياذ كثريا إىل يوم الدين" .)٣
وأمد ددذ اآليد ددة الثذنيد ددة ،فهد ددي قولد دده تةد ددذىل :ﮋﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﮊ [الزمر.]٤٥:
فقدد كدر بةدع املفسدرين أهندذ نزلدت عندد قصددة الغرانيدق ،قدذل مقذتدل بدن تسدلياذن بةدد أن فسددر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد كر هذا األثر -وفيه ية اإلتسراء -عند تفسري ية ادحج بةع املفسرين ،انملر :مكي" ،اهلداية إىل بلدوا
النهذية".٤٩١٤ :7،
 )١الق ددرطيب" ،اجل ددذمع ألحك ددذم الق ددر ن" ،8٤ :١٢ ،وانمل ددر :أحك ددذم الق ددر ن الب ددن الة ددر ٣06 :٣؛ وال د دراز ،
"مفذتيح الغيي"٢٣7 :٢٣،؛ والاشوكذين" ،فاح القدير"٥٤6 :٣ ،؛ وصديق حسن" ،فاح البيذن".67 :٩،
 )٢انملر :املذوكد " ،النكت والةيون"٢٥٩ :٣ ،؛ وابن اجلوز " ،زاد املسري".68 :٥ ،
 )٣ابن كثري" ،تفسري القر ن الةمليم".١00 :٥ ،
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هددذه اآليددة" :وهددذا ي ددوم ق درأ الندديب  تس ددوكة الددنجم مبكددة فق درأ :ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﮊ [النجم ،]٢0-١٩ :تلدا الغرانيدق الةلدى ،عنددهذ الاشدفذعة ترجدى ،ففدرح كفدذك مكدة حدني
مسةوا أن هلذ شفذعة" .)١
وهذا مذ يفهم من كالم دذهد .)٢
وكذا قذل الطرب والثةليب ومكي .)٣
قددذل القددرطيب بةددد أن حكددى هددذا القددول ،وأن اآليددة نزلددت ألجددل قصددة الغرانيددق ،قددذل" :قذلدده
مجذعة املفسرين" .)٤
وهذا ال يقبل؛ ألن اآلية ليا فيهدذ كدر للقصدة ،ولفملهدذ ال ياشدةر مبدذ كدر وال يددل عليده ،و
يذكر يف أتسبذب النزول أهنذ نزلت للقصة ،فكيف نقول :إهنذ بسدببهذ ،وأهندذ نذزلدة ألجلهدذ ،مدع ضدةف
القصة ووهذئهذ.
هل ددذا؛ فق ددد أع ددرم أكث ددر املفس درين ع ددن ه ددذا ،و ي ددذكروا أن ي ددة الزم ددر نذزل ددة لقص ددة الغراني ددق،
وفسروا اآلية على أهنذ إ ا كرت هلاهم على لسذن من يةبدهذ اتساباشروا وفرحوا .)٥
 )١البل ي" ،تفسري مقذتل بن تسلياذن" ،680 :٣ ،وانملر تةقي املذتريد عليه يف تفسريه .68٩ :8
 )٢انملددر :دذهددد" ،تفسددري دذهددد"،ص٥7٩:؛ والطددرب " ،جددذمع البيددذن" ،٢١8 :٢0 ،قددذل دذهددد :قولدده" :ﮦ "
قذل :انقبضت ،و لا يوم قرأ عليهم النجم عند بذب الكةبة.
فهذا يفهم منه أنه ية قصة الغرانيق ،مث وجدت البغو وابن عطية ينسبذن له هذا القول.
انملر :البغو "مةذ الانزيل"١٢٣ :7 ،؛ وابن عطية" ،احملرك الوجيز".٥٣٤ :٤ ،
 )٣انملر :الطرب " ،جذمع البيذن"٢١8 :٢0 ،؛ والثةليب" ،الكاشف والبيذن"٢٣٩ :8،؛ مكي" ،اهلداية إىل بلوا
النهذية".6٣٥0 :١0 ،
 )٤القددرطيب" ،اجلددذمع ألحكددذم القددر ن" ،٢6٤ :١٥ ،وانملددر :السدداةذين" ،تفسددري القددر ن"٤7٢ :٤ ،؛ والكرمددذين
"غرائددي الافسددري"١0١6 :٢،؛ وابددن جددز " ،الاسددهيل لةلددوم الانزيددل"٢٢٢ :٢ ،؛ وابددن عددذدل" ،اللبددذب يف
عل ددوم الكا ددذب"٥٢١ :١6 ،؛ واإل ددي" ،ج ددذمع البي ددذن" ،٥08 :٣واخلطي ددي" ،الس د درا املن ددري" ٤٥٢ :٣؛
واأللوتسي" ،كوح املةذين" .)٢6٥/١٢
 )٥انمل د د ددر عل د د ددى تس د د ددبيل املث د د ددذل ال ادحص د د ددر :تفس د د ددري الق د د ددر ن الةزي د د ددز الب د د ددن أ زمن د د ددني ١١٤ :٤؛ والواح د د ددد ،
"الوجيز"،ص٩٣٥:؛ والراز " ،مفذتيح الغيي"٤٥7 :٢6،؛ والبيضذو " ،أنواك الانزيل"٤٤ :٥ ،؛ والنسفي،
"مداك الانزيل"١8٤ :٣ ،؛ وأبذ حيذن" ،البحر احمليط"٢08 :٩ ،؛ وابن كثري" ،تفسري القر ن الةمليم":7 ،
١0٢؛ وأب ددذ الس ددةود" ،إكش ددذد الةق ددل الس ددليم"٢٥7 :7 ،؛ والاش ددوكذين" ،ف دداح الق دددير"٥٣6 :٤،؛ وص ددديق
حسن" ،فاح البيذن" .١٢٤ :١٢
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قذل الةالمة السةد :
"يددذكر تةددذىل حذلددة املاشددركني ومددذ الددذ اقاضددذه شددركهم أهنددم "إِ ا ُكِددر اللَّددهُ" توحيدددا لدده ،وأمددراً
بإاالص الدين له ،وتر مذ يةبد من دونه ،أهنم ياشائزون وينفرون ،ويكرهون لا أشد الكراهة.
ﮋﮭﮮﮯﮰﮱﮊ مدن األصدنذم واألنددداد ،ودعدذ الددداعي إىل عبذدهتدذ ومدددحهذ ﮋ ﯓ
ﯔﯕﮊ بذلا؛ فرحذ بذكر مةبوداهتم" .)١
وام ددأ اآليد ددة الثذلثد ددة ،فهد ددي قولد دده تةد ددذىل :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮊ [القصص.]88:
فهذه اآلية من اآليذت اليت كرت مع قصة الغرانيق وأهنذ نزلت ألجلهذ ،قذل ابن عطية:
"وتسبي هذه اآليدة مدذ كذندت قدري تددعو كتسدول اهلل  إليده مدن تةملديم أوثدذهنم ،وعندد لدا
ألقى الاشيطذن يف أمنياه أمر الغرانيق" .)٢
و يذكر ك ه اهلل دليالً على مذ قذل.
ومةلوم َّ
أن أتسبذب النزول ال تثبت إال نقالً ،وليست من قبيل االجاهذد ،و أجد بةد البحدث
عن الصحذبة أو الاذبةني -وعليهم املةول يف هذا البذب -مذ يثبت هذا القول.
هلذا؛ يذكره أغلي املفسرين.
وعليدده؛ فذلصددحيح أن اآليددة الكر ددة ال اكتبددذم مددذ بقصددة الغرانيددق لددو صددحت ،فكيددف وهددي
تصح.
وأمددذ الس ددوكة الدديت ك ددر بةض ددهم نزوهل ددذ ألجددل ه ددذه القصددة فه ددي تس ددوكة الك ددذفرون ،وقددد نس ددبه
الواحد جلاذعة املفسرين ،فقذل:
"قذل مجذعة املفسرين :ملذ قرأ كتسول اهلل  تسدوكة الدنجم مبكدة علدى املاشدركني ،وألقدى الاشديطذن
يف قراءته :تلا الغرانيق الةال  -على مذ كرنذ  -طاع ماشركو قدري فيده ،وقدذلوا :إن حمادد قدد دادل
يف بةع ديننذ ،فأتوه وقذلوا له :تةبد هلانذ تسنة ،ونةبد إهلدا تسدنة ،فدإن كدذن الدذ جئدت بده ادريا ممدذ
دن فيده كندذ قدد شددركنذ فيده ،وأادذنذ حبملندذ مندده ،وإن كدذن الدذ دن عليدده ادريا كندت قدد شددركانذ يف
أمرنذ ،وأاذت حبملا منه ،فقذل كتسول اهلل ":مةذ اهلل أن أشر بده غدريه" ،فدأنزل اهلل :ﮋﭑﭒ
 )١السةد " ،تيسري الكر الر ن" ،ص.7٢6:
 )٢ابددن عطيددة" ،احملددرك الددوجيز"٣0٤ :٤ ،؛ وانملددر :القددرطيب" ،اجل دذمع ألحكددذم القددر ن"٣٢٢ :١٣،؛ والةلياددي،
"فاح الر ن يف تفسري القر ن".٢٢6 :٥ ،
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ﭓﮊ [الكذفرون.)١ "]١:
ومذا قذل مقذتل بن تسلياذن .)٢
و أجد من وافقه من أهل الةلم على هذا ،فقول الواحد  :قدذل مجذعدة املفسدرين ،لةلده قصدد
بةددع مددن لدده عنذيددة بذلافسددري و يُصددنف فيدده ،أو يبلغنددذ قولدده ،و ددو لددا ،وأمددذ املةااددد علدديهم يف
النقددل والروايددة فلددم أجددد عددنهم شدديئذ يثبددت هددذا" ،ونقددل مقذتددل وحددده ممددذ ال يُةااددد عليدده بذتفددذق أهددل
ادحددديث كنقددل الكلدديب ،وهلددذا كددذن املصددنفون يف الافسددري مددن أهددل النقددل ال يددذكرون عددن واحددد منهاددذ
شيئذ كاحاد بن جرير وعبد الر ن بن أ حذمت وأ بكر بن املنذك ،فضالً عن مثل أ د بدن حنبدل
وإتسحذق بن كاهويه" .)٣
واملددذكوك مددن تسددبي نددزول السددوكة أن أنذتس دذً مددن ق دري عرض دوا علددى الندديب  أن يةبددد هلدداهم
تسنة ،ويةبدون اهلل تسنة  )٤من دون كر لقصة الغرانيق.
املطلب الرابع :وجوه الرتجيح عند العالَّمة ابن عثيمني ــ رمحه اهلل ــ
اتسا دم الةالَّمة ابن عثياني-ك ه اهلل-عدداً من األوجه للرتجيح بني األقوال ،وهذه األوجه هي:
أوالً :الترجيح بداللة السياق.
ومن أمثلة لا مذ كره عند تفسري قوله تةذىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [األنةذم.]٣6:

قددذل -ك دده اهلل" :-واملدراد بذلكاددذب اللددوح احملفددو ،،ولدديا الكاددذب الةزيددز والسدديذق هددو الددذ
يةني لا" .)٥
ثانياً :الترجيح بتقديل الحقيقة على المجاز.

ومن أمثلة لا مذ كره عند تفسري قوله تةذىل ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
[األنةذم.]٣١:
 )١الواحددد  ،علددي بددن أ ددد" ،الافسددري البسدديط" .حتقيددق داوعددة مددن البددذحثني .م ،١الريددذم :جذمةددة اإلمددذم
حماد بن تسةود اإلتسالمية١٤٣0 ،ه).٣٩0 :٢٤ ،
 )٢انملر :البل ي:،تفسري مقذتل بن تسلياذن" ،887 :٤ ،وانملدر :والدراز " ،مفدذتيح الغيدي" ،٣٢7 :٣٢ ،فقدد
جةله الراز تسببذ من أتسبذب البداءة ب د ﮋ ﭑ ﭒ ﭓﮊ ال أنه تسبي نزول للسوكة الكر ة ،فانبه.
 )٣قذله شيخ اإلتسالم كاذ يف "داوع الفاذوى".٥٤0 :١6 ،
 )٤انملر :الواحد " ،أتسبذب النزول" ،ص٤67:؛ والسيوطي" ،الدك املنثوك"6٥٤ :8،؛ والسيوطي" ،لبذب النقول"
ص ،٢١8:واهلاليل" ،االتسايةذب يف بيذن األتسبذب"٥7١ :٣ ،؛ "موتسوعة الافسري بذملأثوك".6٤0 :٢٣ ،
 )٥ابن عثياني " ،تفسري تسوكة األنةذم " ،ص.٢06
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قذل-ك ه اهلل" :-وقوله ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) ،أ  :حيالون جزاء األعاذل على
هوكهم الً حقيقيذً  ،فذلواجي أن ال اآليذت على ذهرهذ" .)١

ثالثاً :الترجيح بداللة العموم.

ومن أمثلة لا مذ كره عند تفسري قوله تةذىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ) [األنةذم.]٣6:

قددذل-ك دده اهلل(" :-ﭗ ) مجددع ميددت  ،وهددل املدراد مددوتى القلددوب أو مددوتى األجسددذم؟ يف

لددا قددوالن للةلاددذء ،بةضددهم قددذل( :ﭗ ﭘ ﭙ)  ،أ  :مددوتى القلددوب وهددم الكفددذك يبةددثهم
اهلل فيجددذزيهم  ،وبةضددهم قددذل :املددوتى مددوتى األجسددذد ،يبةددثهم اهلل كداً علددى الددذين ينكددرون البةددث،
وإ ا كذنددت اآليددة حتااددل مةنيددني لدديا أحدددمهذ أ هددر مددن اآلاددر وال منذفددذة بينهاددذ فذلقذعدددة أن حتاددل
عليهاددذ مجية دذً ،فددذملوتى مددن هددؤالء الكفددذك تسدديبةثهم اهلل و ددذزيهم  ،ومددوتى األجسددذد الددذين فذكقددت
أكواحهم أجسذدهم تسوف يبةثهم اهلل " .)٢

 )١ابن عثياني " ،تفسري تسوكة األنةذم " ،ص ،١٥٩وينملر :ص.١6٥
 )٢ابن عثياني " ،تفسري تسوكة األنةذم " ،ص.١٩٥،١٩٤
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اخلامتة:
من وتفضل ،وبةد:
ادحاد هلل على مذ أنةم ،والاشكر له على مذ به َّ
فقد تسرت يف هذا البحث املبذك مع يذت طيبة مبذككة مدن كادذب اهلل تةدذىل ،كأيدت فيده فوائدد
عديدة ،كن حصرهذ بةضهذ فياذ يلي:
 تسوكة ادحج تسوكة فيهذ املكي واملدين ،على مذ ترجح.
 اآليذت اليت قات بدكاتساهذ من قبيل املكي.
 هنذ فرق بني النيب والرتسول ،كاذ فرق اهلل بينهاذ يف هذه اآلية ،وبني الةلاذء االف يف حد
كل منهاذ ،ولةل أقواهذ :أن كالً منهاذ مرتسل وموحى إليه ،لكن الرتسول يرتسل إىل قوم كذفرين
خمذلفني ،والنيب إىل قوم مؤمنني.
 يف قوله ":متىن" مةنيذن :أحدمهذ :قرأ ،والثذين :من الاا وهو اذطر القلي.
 كر املفسرون يف مةىن :إلقذء الاشيطذن يف الاالوة ثالثة ٍ
أوجه:
األول :اخلطأ الواكد يف القراءة ،والذ مناشأه السهو.
الثذين :الاشكو اليت يلقيهذ الاشيطذن حول مةىن اآليذت.
الثذلث :مذ يلقيه الاشيطذن يف تالوة النيب ليوهم أن مذ ألقذه منه.
 املراد بذلنسخ يف اآلية النسخ اللغو  ،وهو اإلبطذل. أفةذل اهلل تبذك وتةذىل تكدون لةلدل وغذيدذت وحكدم ،منهدذ مدذ أطلةندذ اهلل عليده ،ومنهدذ مدذ يطلةندذ
اهلل عليه.
 من ادحكم اليت أطلةنذ اهلل عليهذ إللقذء الاشيطذن يف تالوة كل نيب اماحذن النذس وااابذكهم.
 من الفوائد اليت دلت اآليذت الكر ة عليهذ أن اهلل تةذىل قسم القلوب إىل ثالثة أقسذم ،هي:
قلوب أهل اإل ذن ،وقلوب املاشركني ،وقلوب أهل النفذق.
 يف اآليذت بيذن ألثر القر ن املبذك على أهله من السكون ،واخلاشوع هلل عز وجل.
 ترشد اآليذت إىل هداية اهلل  ألهل اإل ذن ،وتثبياه هلم يف الدنيذ واآلارة.
 ال تصح قصة الغرانيق ال تسندا وال مانذً.
 يثبت َّ
أن ية أو يذت أو تسوكة نزلت ألجل قصة الغرانيق.
وادحاد هلل أوال و ارا و ذهرا وبذطنذ
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املصادر واملراجع
ابدن أ الةدز ،حمادد بدن عدالء الددين" ،شدرح الطحذويدة" ،حتقيدق :شدةيي األكندؤوم -عبدد اهلل الرتكدي.
م ،١0بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.)١٤١7،
اب ددن األث ددري ،املب ددذك ب ددن حما ددد" ،النهذي ددة يف غري ددي ادح ددديث واألث ددر" .حتقي ددق ط ددذهر الد دزاوى وحما ددود
الطنذحي .د.م ،بريوت :املكابة الةلاية١٣٩٩،هد).
اب ددن اجل ددزك  ،حما ددد ب ددن حما ددد" ،الناش ددر يف الق دراءات الةاش ددر" .حتقي ددق عل ددي حما ددد الض ددبذع .املطبة ددة
الاجذكية الكربى).
ابددن اجلددوز  ،أبددو الفددر عبددد الددر ن بددن علددي" ،زاد املسددري يف علددم الافسددري" .م ،٣بددريوت :املكاددي
اإلتسالمي١٤0٤ ،ه".
ابددن اجلددوز  ،عبددد الددر ن بددن علددي" ،كاشددف املاشددكل مددن حددديث الصددحيحني" .حتقيددق علددي حسددني
البواب م ،١الريذم :داك الوطن١٤١8،ه).
ابن اجلوز  ،عبد الر ن بن علي" ،نزهة األعني النوا ر" .م ،١بريوت :مؤتسسة الرتسذلة١٤0٤ ،ه).
ابن الةر  ،حماد بن عبد اهلل" ،أحكذم القر ن" .م ،٣بريوت :داك الفكر الةلاية١٤٢٤،ه).
ابن القيم ،حماد بن أ بكر" بدائع الفوائد" بريوت :داك الكاذب الةر ).
ابن القيم ،حماد بن أ بكر" .إعالم املوقةني عدن كب الةدذملني" .حتقيدق :حمادد عبدد السدالم إبدراهيم.
م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤١١ ،هد).
ابددن القدديم ،حماددد بددن أ بكددر" .زاد املةددذد يف هددد اددري الةبددذد" .حتقيددق شددةيي األكنددؤوم .م،٢7
بريوت :مؤتسسة الرتسذلة١٤١٥،هد).
ابددن القدديم ،حماددد بددن أ بكددر" ،إغذثددة اللهفددذن" .حتقيددق :حماددد حذمددد الفقددي .م ،٢بددريوت :داك
املةرفة.)١٣٩٥،
ابن القيم ،حماد بن أ بكر" ،شفذء الةليدل يف مسدذئل القضدذء والقددك وادحكادة والاةليدل" .بدريوت:
داك املةرفة١٣٩8 ،هد).
ابن اهلذئم ،أ د بن حماد" ،الابيذن يف تفسري غريدي القدر ن" .م ،١بدريوت :داك الغدرب اإلتسدالمي،
١٤٢٣ه)
ابن بذز ،عبد الةزيز بن عبد اهلل" .فاذوى ندوك علدى الددكب" .مجدع د .حمادد بدن تسدةد الاشدويةر م،١
الريذم :الرئذتسة الةلاية للبحو الةلاية واإلفاذء١٤٢8،ه).
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ابن بذز ،عبد الةزيز بن عبد اهلل ".داوع فاذوى ومقذالت مانوعة" .أشدرف علدى مجةده وطبةده :حمادد
الاشويةر .م ،٢الريذم :داك ابن القذتسم١٤٢0،ه).
ابدن تيايددة ،أ ددد بدن عبددد ادحلدديم" .داددوع الفادذوى" .حتقيدق :عبددد الددر ن بدن قذتسددم ،املدينددة النبويددة:
داع امللا فهد لطبذعة املصحف الاشريف١٤١6،هد).
ابن تياية ،أ د بن عبد ادحليم" .منهذ السنة النبويدة يف نقدع كدالم الاشديةة القدكيدة" .حتقيدق :حمادد
كشذد تسذ  ،م ،١الريذم :جذمةة اإلمذم حماد بن تسةود اإلتسالمية١٤06،هد).
ابن جز  ،حماد بن أ د" ،الاسهيل لةلوم الانزيل" .م ،١بريوت :داك االكقم١٤١6 ،ه).
ابددن حجددر ،أ ددد بددن علددي" ،فدداح البددذك " .إا درا وتصددحيح حمددي الدددين اخلطيددي :بددريوت :داك
املةرفة.)١٣7٩ ،
ابن حزم ،علي بن أ د ".احمللى بذآلثذك" .بريوت :داك الفكر).
ابن حزم ،علي بن أ د" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل" .القذهرة :مكابة اخلذجني).
اب ددن حنب ددل ،أ ددد ب ددن حما ددد" .مس ددن د اإلم ددذم أ ددد ب ددن حنب ددل" .حتقي ددق ش ددةيي األكن ددؤوم .م،١
بريوت :مؤتسسة الرتسذلة ١٤٢١،هد).
ابن تسيده ،علي بن إمسذعيل" ،احملكم واحمليط األعملم" .حتقيق عبد ادحايدد هندداو  .م ،١بدريوت:
داك الكاي الةلاية١٤٢١،هد ٢000 -م).
اب د د د ددن ع د د د ددذدل ،عا د د د ددر ب د د د ددن علي"،اللب د د د ددذب يف عل د د د ددوم الكا د د د ددذب" .م ،١ب د د د ددريوت  :داك الكا د د د ددي
الةلاية١٤١٩،ه)
ابن عذشوك ،حماد الطذهر بن حماد" ،الاحرير والانوير" .تونا :الداك الاونسية للناشر١٩8٤ ،هد)
ابددن عثياددني ،حما ددد بددن ص ددذحل" .فاددذوى ن ددوك علددى ال دددكب" .م ،١املالك ددة الةربي ددة السددةودية :م ددن
إصدكات مؤتسسة الاشيخ حماد بن صذحل الةثياني اخلريية.)١٤٣٤ ،
ابن عطية ،عبد ادحق بدن غذلدي" ،احملدرك الدوجيز يف تفسدري الكادذب الةزيدز" .حتقيدق :عبدد السدالم عبدد
الاشذيف .م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤٢٢،ه)،
ابددن كثددري ،إمسذعيددل بددن عاددر ".تفسددري القددر ن الةملدديم" .حتقيددق تسددذمي السددالمة .م ،٢الريددذم :داك
طيبة١٤٢0،هد.).
ابن منملوك ،عبد القذدك بن عار" ،لسذن الةرب" .م ،٤القذهرة :مكابة اخلذجني١٤١8 ،ه).
أبو السدةود ،حمادد بدن حمادد الةادذد " ،إكشدذد الةقدل السدليم إىل مزايدذ القدر ن الكدر " .بدريوت :داك
إحيذء الرتا ).
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أبو اململفر ،منصوك بن حماد" ،تفسري الساةذين" .م ،١الريذم ،داك الوطن١٤١8 ،ه).
أبو بكر اجلصذص ،أ د بن علي الراز " ،أحكذم القر ن" .م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤١٥ ،هد)
أبو حيذن ،حماد بن يوتسف" ،البحر احمليط يف الافسري" .بريوت :داك الفكر١٤٢0،هد).
أب ددو داود ،تس ددلياذن ب ددن األش ددةث" .تس ددنن أ داود" .حتقيد دق ش ددةيي األكن ددؤوم .م ،١ب ددريوت :داك
الرتسذلة الةذملية ١٤٣0،هد).
أبو ُشهبة ،حماد بن حماد" ،مدال لدكاتسة القر ن الكر " .م ،٢القذهرة :مكابه السنة١٤٢٣ ،هد).
أ حيذن ،حماد بن يوتسف" ،البحر احمليط" .م ،١بريوت :داك الكاي الةلاية١٤٢٢،ه).
األصددفهذين ،ادحس ددني ب ددن حما ددد" ،املف ددردات يف غريددي الق ددر ن" .حتقي ددق :حما ددد تس دديد ك دديالين ،م،١
بريوت :داك القلم١٤١٢،ه).
ل الاش دديخ ،تس ددلياذن ب ددن عب ددد اهلل" ،تيس ددري الةزي ددز ادحاي ددد يف شد درح كا ددذب الاوحي ددد" .حتقيد دق :زه ددري
الاشذوي  .م ،١بريوت :املكاي االتسالمي١٤٢٣،هد).
ل تيايددة ،عبددد السددالم ،عبددد ادحلدديم ،أ ددد ".املسددودة يف أصددول الفقدده" .حتقيددق :حماددد حميددي الدددين
عبد ادحايد .بريوت :داك الكاذب الةر ).
األلبددذين ،حماددد نذصددر الدددين بددن ادحددذ نددوح "،نصددي اةدذنيق لنسددف قصددة الغرانيددق" .م ،٣بددريوت:
املكاي اإلتسالمي١٤١7،هد).
األلبذين ،حماد نذصر الدين" .تسلسلة األحذديث الضدةيفة واملوضدوعة وأثرهدذ السدي يف األمدة" .م،١
الريذم :داك املةذكف ١٤١٢،هد).
األلبددذين ،حماددد نذصددر الدددين ".تسلسددلة األحذديددث الصددحيحة وشدديء مددن فقههددذ وفوائدددهذ" .م،١
الريذم :مكابة املةذكف ١٤١٥،ه).
األلوتس د ددي ،حما د ددود ب د ددن عب د ددد اهلل"،كوح املة د ددذين يف تفس د ددري الق د ددر ن الةمل د دديم والس د ددبع املث د ددذين" .م،١
بريوت:داك الكاي الةلاية١٤١٥،ه).
ا ِإل ي ،حماد بن عبد الر ن" ،جذمع البيذن يف تفسدري القدر ن" .م ،١بدريوت :داك الكادي الةلايدة،
١٤٢٤هد).
الب ددذك  ،حماددد بددن إمسذعيددل" .صددحيح الب ددذك = اجلددذمع املسددند الصددحيح امل اصددر مددن أمددوك كتسددول اهلل
 وتسننه وأيذمه" .حتقيق :حماد زهري النذصر .م ،١بريوت :داك طوق النجذة١٤٢٢ ،ه).
البغ ددو  ،ادحسددني بددن مسددةود" ،مةددذ الانزيددل يف تفسددري القددر ن" .حتقيددق اذلددد عبددد ال ددر ن الة ددا.
م ،٢بريوت :داك املةرفة١٤07 ،ه).
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البقذعي ،إبراهيم بدن عادر" ،نملدم الددكك يف تنذتسدي اآليدذت والسدوك" .تصدحيح وتةليدق :حمادد عادران
القذهرة :داك الكاذب اإلتسالمي.)١٤0٤-١٣8٩ ،
البل ددي ،مقذتددل بددن تسددلياذن" ،تفسددري مقذتددل بددن تسددلياذن" .حتقيددق أ ددد فريددد .م ،١بددريوت :داك
الكاي الةلاية١٤٢٤،هد).
البيض ددذو  ،عب ددد اهلل ب ددن عا ددر" ،أند دواك الانزي ددل وأتسد دراك الاأوي ددل" .م ،١ب ددريوت :داك احي ددذء الد درتا
الةر ١٤١8،ه).
البيهقددي ،أ ددد بددن ادحسددني" .السددنن الكددربى" .حتقيدق :حماددد عبددد القددذدك عطددذ .م ،٣بددريوت :داك
الكاي الةلاية١٤٢٤ ،هد).
الرتم ددذ  ،حما ددد ب ددن عيس ددى" ،ج ددذمع الرتمد دذ " .حتقي ددق أ ددد ش ددذكر و اد درين ،م ،٢ب ددريوت :داك
الكاي الةلاية.)١٣٩7 ،
الاياي موالهم ،حيىي بن تسالم" ،تفسري حيدىي بدن تسدالم" .حتقيدق :د .هندد شدليب .م ،١بدريوت :داك
الكاي الةلاية١٤٢٥ ،هد).
الاياددي مددوالهم ،حيددىي بددن تسددالم" ،الاصددذكيف لافسددري القددر ن ممددذ اشددابهت أمسذئدده وتصددرفت مةذنيدده".
تونا :الاشركة الاونسية للاوزيع١٩7٩،م).
الثةددذليب ،عبددد الددر ن بددن حماددد" ،اجل دواهر ادحسددذن يف تفسددري الق ددر ن "حتقيددق حماددد مة ددوم وعددذدل
أ د .م ،١بريوت :داك إحيذء الرتا الةر ١٤١8 ،هد).
الثةلدديب ،أ ددد بددن حماددد" ،الكاشددف والبيددذن عددن تفسددري القددر ن" .حتقيددق أ حماددد بددن عذشددوك .م،١
بريوت :داك إحيذء الرتا الةر .)١٤٢٢ ،
جب ددل ،حما ددد حس ددن" ،املةج ددم االش دداقذقي املؤص ددل أللف ددذ ،الق ددر ن الك ددر " .م ،١الق ددذهرة :مكاب ددة
اآلداب٢0١0 ،م).
اجلوزجددذين ،تسددةيد بددن منصددوك" .الافسددري مددن تسددنن تسددةيد بددن منصددوك" .حتقيددق :د تسددةد ل يددد.
م ،١الريذم :داك الصايةي ١٤١7 ،هد).
اخلطددذ  ،ددد بددن حماددد" ،غريددي ادحددديث" .حتقيددق وخت دريج عبددد الكددر الغربددذو و ا درين .م،٢
دماشق :داك الفكر١٤0٢،هد).
دكوي  ،حميي الدين بن أ د" ،إعراب القر ن وبيذنه" .م ،٤تسدوكيذ :داك اإلكشدذد للاشدئون اجلذمةيدة،
١٤١٥هد).
الدمذمي  ،حماد بن أ بكر" ،مصذبيح اجلذمع" .م ،١تسوكيذ :داك النوادك١٤٣0،ه).
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الدراز  ،عبددد الددر ن بددن حمادد" ،تفسددري ابددن أ حددذمت" .م ،٣املالكدة الةربيددة السددةودية :مكابددة ندزاك
مصطفى البذز١٤١٩ ،هد).
الد د دراز  ،حما د ددد ب د ددن أ بك د ددر" ،خما د ددذك الص د ددحذح" .حتقي د ددق حما د ددود ا د ددذطر .د.م ،مكاب د ددة لبن د ددذن،
١٤١٥ه).
الراز  ،حماد بن عار" ،مفذتيح الغيي" .م ،٣بريوت :داك إحيذء الرتا الةر ١٤٢0،هد).
الراغدي األصددفهذين ،ادحسددني بددن حماددد" ،تفسددري الراغددي األصددفهذين" .م ،١طنطددذ :كليددة اآلداب -
جذمةة طنطذ١٤٢0 ،هد).
الزجذ  ،إبراهيم بن السر " ،مةذين القدر ن وإعرابده" ،حتقيدق :عبدد اجلليدل عبدده ،م ،١بدريوت :عدذ
الكاي١٤08 ،هد).
الزككاشي ،حماد بن عبد اهلل" .الربهذن يف علوم القر ن" .حتقيق :حماد أبدو الفضدل .م ،١مصدر :داك
إحيذء الكاي الةربية١٣76 ،ه).
الزخماشددر  ،حماددود بددن عاددرو" ،الكاشددذف عددن حقددذئق غدوامع الانزيددل" .م ،٣بددريوت :داك الكاددذب
الةر ١٤07 ،هد).
السجس د د دداذين ،حما د د ددد ب د د ددن عزي د د ددر" ،غري د د ددي الق د د ددر ن" .حتقي د د ددق حما د د ددد أدي د د ددي .م ،١تس د د ددوكيذ :داك
قايبة١٤١6،هد).
السددةد  ،عبددد الددر ن بددن نذصددر" ،تيسددري الكددر الددر ن يف تفسددري كددالم املنددذن" .حتقيددق :عبددد الددر ن
اللوحيق .م ،١بريوت :مؤتسسة الرتسذلة١٤٢0،هد).
السددارقند  ،نصددر بددن حماددد" ،تفسددري السددارقند " .حتقيددق د.حماددود مطرجددي .د .م ،بددريوت :داك
الفكر).
الساني ادحليب ،أ د بن يوتسف" ،الددك املصدون يف علدوم الكادذب املكندون" .حتقيدق د .أ دد اخلدرام.
م ،١دماشق :داك القلم١٤08 ،ه).
السدداني ادحلدديب ،أ ددد بددن يوتسددف" ،عادددة ادحفددذ ."،حتقيددق :حماددد بذتسددل عيددون السددود .م ،١داك
الكاي الةلاية١٤١7،ه).
السدديوطي ،جددالل الدددين عبددد الددر ن بددن أ بكددر" ،الدددك املنثددوك يف الافسددري بذملددأثوك" .بددريوت :داك
الفكر١٩٩٣ ،م).
السدديوطي ،عبددد الددر ن بددن أ بكددر" .اإلتقددذن يف علددوم القددر ن" حتقي دق :حماددد أبددو الفضددل إب دراهيم.
د.م ،مصر :اهليئة املصرية الةذمة للكاذب١٣٩٤ ،هد).
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الاشذفةي ،حماد بن إدكيا" ،أحكذم القر ن" .م ،٢القذهرة :مكابة اخلذجني١٤١٤ ،هد).
الاشذئع ،حماد بن عبد الر ن" ،املكي واملدين" م ،١الريذم :مركز تفسري.)١٤١8،
الاشددنقيطي ،حماددد األمددني بددن حماددد بددن امل اددذك" ،أضدواء البيددذن يف تفسددري القددر ن بددذلقر ن" .بددريوت،
داك الفكر١٤١٥ ،هد).
الاشددنقيطي ،حماددد األمددني بددن حماددد" ،الةددذب الناددري مددن دددذلا الاشددنقيطي يف الافسددري" .م ،٢داك
عذ الفوائد١٤٢6،ه).
الاشددنقيطي ،حماددد األمددني بددن حماددد" ،مددذكرة يف أصددول الفقدده" .م ،٥املدينددة املنددوكة :مكابددة الةلددوم
وادحكم٢00١،م).
الاشددوكذين ،حماددد بددن علددي ".الفوائددد اةاوعددة يف األحذديددث املوضددوعة" .حتقيدق :عبددد الددر ن بددن حيددي
املةلاي .د.م ،بريوت :داك الكاي الةلاية).
الاشددوكذين ،حماددد بددن علددي" ،فدداح القدددير بددني ف د الروايددة والدكايددة مددن علددم الافسددري" .بددريوت :داك
الفكر).
الطرباين ،تسلياذن بدن أ دد" .املةجدم الكبدري" حتقيدق :دد بدن عبدد اةيدد السدلفي .م ،٢القدذهرة:
مكابة ابن تياية.)١٤١٥،
الطددرب  ،حماددد بددن جريددر ".جددذمع البيددذن عددن تأويددل القددر ن" .حتقيددق د .عبددد اهلل الرتكددي .م،١
مصر :داك هجر ١٤٢٢ ،هد).
الطحذو  ،أ د بن حماد ".شرح ماشدكل اآلثدذك" .حتقيدق شدةيي األكندؤوم .م ،١بدريوت :مؤتسسدة
الرتسذلة ١٤١٥،هد).
الطييب ،ادحسني بن عبد اهلل" .شرح الطييب علدى ماشدكذة املصدذبيح" حتقيدق :د .عبدد ادحايدد هندداو .
م ،١مكة املكرمة :مكابة نزاك مصطفى البذز ١٤١7 ،هد).
الةثياني ،حماد بن صذحل" ،شرح الةقيدة السفذكينية" .م ،١الريذم :مداك الوطن.)١٤٢6،
الةسددكر  ،ادحسددن بددن عبددد اهلل" ،الفددروق اللغويددة" .حتقيددق حماددد إب دراهيم تسددليم .القددذهرة :داك الةلددم
والثقذفة للناشر والاوزيع.)،
الةسد ددكر  ،ادحسد ددن بد ددن عبد ددد اهلل" ،الوجد ددوه والنملد ددذئر للةسد ددكر " .م ،١القد ددذهرة :مكابد ددة الثقذفد ددة
الدينية١٤٢8،ه).
عضياة ،حماد عبد اخلذلق" ،دكاتسذت ألتسلوب القر ن الكر " .القذهرة :داك ادحديث).
الةمل دديم ب ددذد  ،حما ددد أش ددرف ب ددن أم ددري" .ع ددون املةب ددود ش ددرح تس ددنن أ داود" .م ،٢ب ددريوت :داك
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الكاي الةلاية١٤١٥ ،هد).
الةكرب  ،عبد اهلل بن ادحسني" ،إعراب القدراءات الاشدوا " .حتقيدق حمادد السديد .م ،١بدريوت :عدذ
الكاي١٤١7 ،هد).
الةي  ،حماود بن أ د" .عاددة القدذك شدرح صدحيح الب دذك " .د .م ،بدريوت :داك إحيدذء الدرتا
الةر ).
الفذحل ،حماد بن عبد الةزيز" ،املكي واملدين" م ،١الريذم :الادمرية.)١٤٣٣،
الفريوز بذدى ،حماد بن يةقوب" ،بصذئر و الااييز يف لطذئف الكاذب الةزيز" .حتقيق :حمادد علدي
النج د د د ددذك ،م ،١الق د د د ددذهرة :اةل د د د ددا األعل د د د ددى للاش د د د ددئون اإلتس د د د ددالمية  -جلن د د د ددة إحي د د د ددذء الد د د د درتا
اإلتسالمي١٣٩٣،ه).
الفريوز بذد  ،حماد بن يةقوب" ،القذموس احمليط" .حتقيق مكادي حتقيدق الدرتا يف مؤتسسدة الرتسدذلة.
م ،8بريوت :مؤتسسة الرتسذلة١٤٢6،هد).
الق د د ددذك  ،عل د د ددي ب د د ددن تس د د ددلطذن" .مرق د د ددذة املف د د ددذتيح ش د د ددرح ماش د د ددكذة املص د د ددذبيح" .م ،١ب د د ددريوت :داك
الفكر١٤٢٢،هد).
القذمسي ،حماد مجذل الدين بن حمادد تسدةيد "،حمذتسدن الاأويدل" .حتقيدق :حمادد بذتسدل ،م ،١بدريوت:
داك الكاي الةلايه١٤١8 ،هد).
القددرطيب ،حماددد بددن أ ددد" ،اجلددذمع ألحكددذم القددر ن" .حتقيددق :أ ددد الددربدوين وإب دراهيم أطفددي م،٢
القذهرة :داك الكاي املصرية١٣8٤ ،هد).
القصدذب ،أ ددد حمادد بددن علدي" ،النكددت الدالددة علدى البيددذن يف أندواع الةلددوم واألحكدذم "حتقيددق :علددي
َّ
الاو ر و ارون .م ،١الريذم :داك ابن القيم  :-داك ابن عفذن ١٤٢٤،هد).
ِ
فاح البيذن يف مقذصد القر ن" .بريوت :املكابة الةصريَّة١٤١٢ ،هد).
القنَّوجي ،حماد صديقُ " ،
الكرمذين ،حماود بن زة" ،أتسراك الاكدراك يف القدر ن" .حتقيدق :عبدد القدذدك أ دد عطدذ .الريدذم :داك
الفضيلة).
الكرم د ددذين ،حما د ددود ب د ددن د ددزة" ،غرائ د ددي الافس د ددري وعجذئ د ددي الاأوي د ددل" .ج د دددة :داك القبل د ددة للثقذف د ددة
اإلتسالمية).
اللجنددة الدائاددة للبحددو الةلايددة واإلفاددذء ".فاددذوى اللجنددة الدائاددة " .مجددع وترتيددي :أ ددد بددن عبددد
الرزاق الدوي  .م ،١الريذم :الرئذتسة الةذمة للبحو الةلاية واإلفاذء١٤٢8 ،ه).
املبددذككفوكى ،حماددد عبددد الددر ن بددن عبددد الددرحيم" .حتفددة األحددو باشددرح جددذمع الرتمددذ " .د .م،
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بريوت :داك الكاي الةلاية).
احمللي ،حماد بن أ دد ،والسديوطي جدالل الددين عبدد الدر ن بدن أ بكدر" ،تفسدري اجلاللدني" .م،١
القذهرة :داك ادحديث).
املراغي ،أ د بن مصطفى" ،تفسري املراغي" .م ،١مصر ،مكابة مصطفى البذىب ١٣6٥،هد)
مركز الدكاتسذت واملةلومذت القر نية" ،موتسوعة الافسري بذملأثوك" .م ،١بريوت :ابن حزم١٤٣٩ ،هد).
املق ددر  ،هب ددة اهلل ب ددن تس ددالمة "النذتس ددخ واملنس ددوخ" .حتقي ددق زه ددري الاش ددذوي  .م ،١ب ددريوت :املكا ددي
اإلتسالمي.)١٤0٤ ،
مك ددي ب ددن أ طذل ددي" ،اهلداي ددة إىل بل ددوا النهذي ددة" .حتقي ددق :داوع ددة م ددن الب ددذحثني .م ،١الاش ددذكقة:
جذمةة الاشذكقة.)١٤٢٩،
النحذس ،أ دد بدن حمادد" ،النذتسدخ واملنسدوخ" .حتقيدق :د .حمادد عبدد السدالم حمادد م ،١الكويدت:
داك الفالح.)١٤08،
النحددذس ،أ ددد بددن حماددد" ،مةددذين القددر ن" .حتقيددق حماددد الصددذبوين .م ،١مكددة املكرمددة :جذمةددة أم
القرى١٤0٩ ،ه).
النسذئي ،أ د بن شةيي" ،تسنن النسذئي" .إشراف ومراجةة صدذحل ل الاشديخ .م ،١الريدذم :داك
السالم١٤٢0 ،هد).
النسددفي ،عبددد اهلل بددن أ ددد" ،مددداك الانزيددل وحقددذئق الاأويددل" .حتقيددق :يوتسددف علددي بددديو  .م،١
بريوت :داك الكلم الطيي١٤١٩ ،هد).
النيسذبوك  ،مسلم بن ادحجذ  "،صحيح مسلم" .م ،١الريذم :داك املغ ١٤١٩ ،هد).
اهلاليل و ل نصر ،تسليم بن عيد وحماد بدن موتسدى" ،االتسدايةذب يف بيدذن األتسدبذب" .م ،١املالكدة
الةربية السةودية ،داك ابن اجلوز ١٤٢٥ ،هد).
الواح ددد  ،عل ددي ب ددن أ ددد" ،الد ددوجيز يف تفس ددري الكا ددذب الةزي ددز" .حتقي ددق صد ددفوان داوود  .م،١
دماشق :داك القلم١٤١٥ ،ه).
الواحددد  ،علددي بددن أ ددد" ،الافسددري البسدديط" .حتقيددق داوعددة مددن البددذحثني .م ،١الريددذم :جذمةددة
اإلمذم حماد بن تسةود اإلتسالمية١٤٣0 ،ه).
اليحصيب ،عيذم بن موتسى" ،إكاذل املةلم" .م ،١مصر :داك الوفذء١٤١٩ ،ه)
اليحصيب ،عيذم بن موتسى "،الاشفذ باةريف حقوق املصطفى" .بريوت :داك الفكر١٤0٩،ه).
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بدء ظهور النفاق يف هذه األمة من خالل القرآن الكريم
The Emergence of Hypocrisy in This Nation through
the Holy Quran

إعداد:
د .خالد بن عثمان السبت
األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالدمام

بدء ظهور النفاق في هذه األمة من خالل القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
النِّفاق يكون بإظهار خالف ما يُبطنه اإلنسان ،وقد يكون نِفاقًا أكرب أو أصغر ،كما قد
يـع ررب عنه بـ (مرض القلب) ،كما أنه -النِّفاق -يـتَفاوت يف نـَ ْفسه ،كما يـتَفاوت املت ِ
رصفون به ،بل قد
َُ
َ
َ
ُ
ِ
تَـتَـ َفاوت حال الشخص الواحد يف أحوال ُُمتلفة ،وأَ رن من املنافقني من يكون عاملا حباله ،ومنهم َمن
ً
يُنافِق دون أن يَشعُر ،كذلك ختتلف دوافع املنافقني وأغراضهم ،فمنهم َمن يَقصد الكيد لإلسالم
ُ
لض ْعف يَِقينه بسبب شهوة أو
وأهله ،ومنهم َمن يُريد حتقيق مصاحل ذاتية قريبة ،ومنهم َمن قد يُنافق َ
ُشْبهة أو ِ ِْمنَة.
وكالم أهل العلم يرجع إىل أَ رن النِّفاق إمنا ُوِجد يف املدينة بعد ظهور اإلسالم فيها ،وما قد
يَ ُد ّل على ِخالف ذلك ِمن اآليات القرآنية ،فمنهم َمن ال يُ َسلِّم بكونه نزل مبكة ،ومنهم َمن يُِقر
بذلك لكن يـُ َو ِّجهه بتوجيهات تعود إىل ما َسبَق ِمن كون النِّفاق إمنا ُوِجد يف املدينة.
الكلمات الدالة( :بداية  -النفاق  -مكة  -املدينة  -غزوة بدر).
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Abstract
Hypocrisy is the difference between what a human does and what he
believes. Hypocrisy greater or smaller. It may be expressed as (heart disease) as it
- hypocrisy - varies in itself as varied by the people having it. Also it may vary in
one person in different situations. And that of the hypocrites who knows about
what he does، and some of them agree without feeling.
The motives and purposes of the hypocrites also differ. Some of them intend
to offend Islam and its people. And those who want to achieve close self-interest.
And some of them may agree to the weakness of certainty because of lust،
suspicion or distress.
The words of the scholars are due to the fact that hypocrisy is found in
Medina after the emergence of Islam in it and what may indicate otherwise of the
Koranic verses.
Some of those who do not recognize that he came from Mecca، and some of
them admit it، but directed by directions that go back to the above that hypocrisy
is found in Medina.
Key words:
(Hypocrisy - Mecca - the city - the invasion of Badr).
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فهذه دراسة ُم ْو َجَزة بعنوان( :بَ ْدء ظهور النِّفاق يف هذه األُرمة ِمن ِخالل القرآن الكرمي)؛
السور امل َدنِيرة -أو
السور املكية ،وكذلك يف بعض ُّ
وذلك أَنرنا ََِند ِذ ْكًرا للنِّفاق أو ما قَ َاربه يف بعض ُّ
َ
امل ْختَـلَف فيها -مما قد يفهم منه وجود نفاق يف مكة ،أو ما قد يُفهم ِمن ظاهره وجود النِّفاق قبل
ُ
ر
ر
َ
َ
وجد إال يف املدينة بعد غزوة بدر.
ي
مل
ِّفاق
ن
ال
ن
أ
العلم
أهل
لدى
املشهور
ن
أ
مع
،
بدر
غزوة
َُ
أهمية هذا املوضوع:
تَـتَ َجلرى أمهية هذا املوضوع ِمن نَواحي ثالث:
األوىل :اتِّصاله بالقرآن الكرمي ،وهو أشرف ُمتَـ َعلرق.
الثانية :أنه ُُييب على إشكال وسؤال يَِرد على َمن يقرأ كتاب اهلل تعاىل قراءة ُمتَأَنِّية يتدبر فيها.
الثالثة :أَ رن هذه الدراسة فَِريدة يف باهبا ،حيث إين ال أعلم دراسة َسبَقت يف خصوص هذا املوضوع.
أسباب اختياره:

صص الباحث.
 -1تَـ َعلُّقه بِتَ َخ ّ
 -2الرغبة يف معرفة ما قاله العلماء يف اآليات اليت قد يُفهم ِمن ظاهرها وجود النِّفاق يف وقت
ُمبكر جدًّا ،مع أَ رن امل ْشتَ ِهر عند العلماء خالف ذلك.
ُ
انب تَـت ِ
رصل بالنِّفاق قَ رل أَن يـُتَـنَبره هلا.
 -3احلاجة إىل بيان جو
هدف هذه الدراسة:
ََت ِدف هذه الدراسة إىل ََْتلِية هذه املسألة ببيان ما يـَتَـ َعلرق بتلك اآليات ِمن حيث:
أ -مكان النزول.
بَِْ -م َمل تلك اآليات عند أهل العلم.
لِيَ ِقف طالب العلم على هذه اآليات ،وما قاله العلماء فيها ،دون أن أقصد ترجيح قول بعينه.
منهج البحث:
الدراسة أَذكر أقوال أهل العلم يف مكان نزول
 -1عند الكالم على اآليات املقصودة هبذه ِّ
السورة ،وكذا اآلية ،وكذلك أقواهلم يف املراد هبا ،وتوجيه املعىن إذا اعتربنا أَ رن اآلية نازلة يف
ُ
مكة ،أو يف املدينة وتُ ِشري إىل ُوجود نِفاق قبل غزوة بدر حبسب ظاهرها.
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 -2جعلت املبحث األول ممَُِّهدا للمبحث الثاين ،حبيث يكون ُمعِينا للقارئ على فهم واستيعاب
ما يُذ َكر بعده.
 -3عزوت اآليات إىل سورها مع ِذ ْكر رقم اآلية.
 -4ختريج األحاديث واآلثار ،فإذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بتخرُيه
الستة ،فإن مل يكن يف شيء منها
منهما ،وإن مل يكن فيهما فإين أُخرجه ِمن باقي الكتب ِّ
ِ
ُخِّرجه ِمن غريها ،مع
ُخِّرجه من باقي الكتب التِّسعة ،فإن مل يكن يف شيء منها فإين أ َ
فإين أ َ
الروايات مما ليس يف الصحيحني أو أحدمها.
نـَ ْقل أحكام العلماء على تلك ِّ
عزوت كل نـَ ْقل أو معىن ُمستفاد إىل مصدره.
ُ -5
خطة البحث:
ومْب َحثَني ،وخامتة ،مع فهرس للمصادر وآخر للموضوعات.
ُ
جعلت هذه الدراسة يف ُم َقدِّمةَ ،
ِ
وه َدف هذه
أما امل َقدِّمة فتَتَ َ
ض ّمن ما بني يديك من بيان أمهية هذا املوضوع ،وسبب اختيارهَ ،
ُ
الدراسة ،واملنهج املتربَع يف كتابته ،وخطة البحث ،والدراسات السابقة.
ُ
رص ُّوِريرة .وحتته أربعة مطالب:
ت
ال
املقدمات
ففي
األول:
وأما املبحث
َ
املطلب األول :يف الترعريفات.
وصوفِني هبا.
املطلب الثاين :يف بيان أَ رن النِّفاق حقيقة ُمتفاوتة يف نَـ ْفسها ،ويف املَ ُ
املطلب الثالث :يف أصناف َمن يبتلى بالنِّفاق.
املطلب الرابع :يف دوافع املنافقني.
ُ
املبحث الثاين :ففي بيان أول ظهور النفاق يف هذه األمة .وحتته مطلبان:
املطلب األول :هل وقع نِفاق يف مكة؟
املطلب الثاين :يف اآليات اليت قد يُفهم ِمن ظاهرها وقوع النِّفاق يف مكة.
وحتته ِ ِْم َوَران:
السور املكية.
األول :يف اآليات اليت يف ُّ
السور املدنية.
الثاين :يف اآليات اليت يف ُّ
وذكرت فيها أَبْـَرز نتائج هذه الدراسة.
مث اخلامتة،
ُ
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الدراسات السابقة:
وجد دراسات يف موضوع النِّفاق
ال أعلم دراسة سبقت يف هذه املسألة خبصوصها ،وإمنا تُ َ
عموما ِمن ِخالل القرآن الكرمي.
ً
هذا وأسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل ،وأن يغفر يل الرزلَل ،إنه مسيع ُُميب.
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)(1

املبحث األول :يف املقدمات التصورية
املطلب األول :يف التعريفات:

أوًل :تعريف النِّ َفاق:
ا
 -1معنى النِّفاق في اللغة:
أعاد ابن فارس أصل هذه املادة (نـَ َف َق) إىل أصلني بينهما ت َق ُارب):(2
الس ْـعر ،وذلـك أنـه ضـي فـال
األول :يدل على انقطاع شيء وذهابه ،ومن ذلـك قـوهلم :نـَ َف َـق ِّ
ْسد وال يقف ،ويقال :أنفق القوم ،أي :نـَ َفقت سوقُهم .ومنه :النرـ َف َقة؛ ألهنا متضي لوجهها.
يَك ُ
الثاني :يدل علـى إخفـاء شـيء وإغماضـه ،ومنـه :النرـ َفـق ،وهـو َس َـرب يف األرض لـه ُمَْلَـص إىل
مك ــان .وم ــن ذل ــك :النرافِ َق ــاء ،وه ــو َُمْ ـ َـرع يـَُرقِّـ ُق ــه اليَـ ْربُــوع ِم ــن ُج ْح ــره ،ف ــإذا أُِ َ م ــن َمـ ـ ْد َخل ُجح ــره
(ال َق ِ
اص َعاء) َد رق برأسه ذلك املوضع الرقيق (النرافِ َقاء) فَانْـتَـ َفق ،أي :خرع).(3
هــذا وقــد ذهــب كثــري مــن علمــاء اللغــة) (4إىل أ رن النِّفــاق ُم ْشــتَ ذق ِمــن ذلــك (نَافِ َقــاء اليَـ ْربُــوع)؛
لكـون صـاحبه يَكْـتُم خـالف مـا يُِ ْ،هـر ،فكـأ رن اإل ـان فـرع منـه فيـذهب ،أو فـرع هـو ِمـن اإل ــان يف
خفاء؛ ولذا قال تعاىل :ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﱢ [التوبة.]67:
) (1املقصود بذلك مجلة ِمن املقدمات اليت يتوقف عليها فَـ ْهم ما َسيُذكر بعدها يف املبحث الثاين ،كالتعريفات
وحنوها وما يتفرع عنها.
) (2أمحد بن فارس القزويين" ،مقاييس اللغة" .حتقيق عبد السالم ِممد هارون( ،دار الفكر1399 ،ه-
1979م) .455-454 :5 ،باب النون والفاء وما يثلثهما( ،مادة :نفق).
) (3قال ابن سيده" :فأما ال َق ِ
اص َعاء :فإنه ََي ِفر ُجحره ،فإذا فَرغ ودخل فيه َس رد فَ َم اجلُ ْحر برتاب َُييء به .وإمنا
صعَ :س ّد باب ُج ْحره" .مث قال" :و ّأما النرافقاء :فإنه يَعمد
يفعل ذلك لكيال تدخل عليه َحيرة وال دابة ،وقد قَ ر
إىل مكان داخل ُج ْحره فَـ ُريقِّقه ،فإن دخل عليه دابة أو َحرركه إنسان ضرب ذلك برأسه ،فَـ َه َش َمه وخرع
الريبوع ِمن نَافِقائه :خرع" اهـ .علي بن إمساعيل ابن سيده" ،املخصص" .حتقيق خليل
منه ...ويُقال :انْـتَـ َفق َ
إبراهيم جفال( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1417 ،هـ1996-م).302 :2 ،
) (4كابن فارس ،وابن األثري ،وابن من،ور ،وغريهم .ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .455 :5 ،باب النون
مع الفاء ،مادة( :نـَ َفق) .املبارك بن ِممد ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث واألثر" .حتقيق طاهر أمحد
الزاويِ ،ممود ِممد الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه1979-م) .98 :5 ،حرف النون ،باب
النون مع الفاء ،مادة( :نفق) .وِممد بن مكرم ابن من،ور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر،
1414هـ) .359 :10 ،حرف القاف ،فصل النون.
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ـالريبُوع ،وإمنــا هــو دخولــه نَافِ َقــاءه،
قـال أبــو عُبيــد" :فيقــال :إمنــا ُمسِّـي املُنــافق مناف ًقــا ألنــه نـَـافَق ك َ
يقال منـه :قـد نَفـق فيـه ونـافق ،وهـو جحـره .ولـه جحـر آخـر يقـال لـه( :ال َق ِ
صـع
اص َـعاء) ،فـإذا طُلِـب قَ ر
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
فخرع ِمن ال َق ِ
وفـرع مـن
وفرع من ال َقاصعاء ،أو يَدخل يف ال َقاصـعاء َ
اصعاء ،وهو يدخل يف النراف َقاءَ ،
الو ْجــه الــذي دخــل
النرافِقـ
ـاء .فَـيُقــال :هكــذا يـَ ْف َعــل املُنــافق ،يــدخل يف اإلســالم مث فــرع منــه مــن غــري َ
)(1
فيه".
ِ
ِ
ِ
صـ ُـدق علــى (النرافِقــاء) ،و(النرـ َفــق)،
ومل يَ ْســتَْبعد ابــن فــارس أن يَرجــع ذلــك إىل معــىن اخلــروع؛ ليَ ْ
)(3
باعتبار أنه امل ْسلَك النرافذ الذي كن اخلروع منه) .(2أو ال رسرب الذي يَستَِرت فيه؛ لِيَ ْس ُرت ُك ْفره.
َ
كم ــا ق ــد ال فل ــو ِم ــن ن ــوع اتص ــال باألص ــل األول ،باعتب ــار أ رن املن ــافق يـُنَـ ِّف ــق نفس ــه ب ــدعوى
اإل ان؛ ليتوصل بذلك إىل مطالب وغايات دنيوية.
وذك ــر بع ــض أه ــل العل ــم) (4أَ رن ه ــذا االس ــم (النِّف ــاق) إس ــالمي؛ إ ْذ مل تعرف ــه الع ــرب ب ــاملعىن
املخصوص به -وهو َمن يَ ْس ُرت كفره ويُ،هر إ انه -وإن كان أصله يف اللغة َمعروفًا.
 -2معنى النِّفاق في َّ
الشرع:
فتلـف معــىن النِّفـاق يف ال رشــرع بـاختالف نوعــه ،ولكـن بــالنر،ر إىل معنـاه األعــم كـن أن يقــال
ِ )(5
ص ُـدق علـى قـول بعـض أهـل العلـم بأنـه إظهـار القـول
بأنه يكون بإظهار خالف ما يـُْبطن  ،وذلك يَ ْ
باللسان أو الفعل ،خبالف ما يف القلب ِمن القول واالعتقاد).(6
) (1القاسم بن سالم أبو عبيد اهلروي" ،غريب احلديث" .حتقيق ِممد عبد املعيد خان( ،ط ،1حيدر آباد :دائرة
املعارف العثمانية1384 ،هـ1964-م).13 :3 ،
) (2ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .455 :5 ،باب النون والفاء وما يثلثهما ،مادة( :نفق).
) (3ين،ر :ابن األثري" ،النِّهاية يف غريب احلديث واألَثَر" .98 :5 ،حرف النّون ،باب النون مع الفاء ،مادة( :نـَ َفق).
) (4كابن األثري ،وابن من،ور .ين،ر :ابن األثري" ،النِّهاية يف غريب احلديث واألَثَر" .98 :5 ،حرف النون ،باب
النون مع الفاء ،مادة( :نفق) .ابن من،ور" ،لسان العرب" .359 :10 ،حرف القاف ،فصل النون .وين،ر:
احلسن بن عبد اهلل أبو هالل للعسكري" ،الفروق اللغوية" .حتقيق ِممد إبراهيم سليم( ،القاهرة :دار العلم
والثقافة للنشر والتوزيع).229 ،228 ،
) (5ين،ر :عبيد اهلل بن ِممد املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"( .ط ،3بنارس اهلند :إدارة
البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية1404 ،هـ1984-م.)1:128 ،
) (6قاله ابن العريب .ين،رِ :ممد بن عبد اهلل ابن العريب" ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي" .وضع حواشيه
الشيخ مجال مرعشلي( ،ط ،1بريوت :منشورات ِممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ).71 :10 ،
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وقول شيخ اإلسالم" :إظهار الدين وإبطان خالفه").(1
وقول ابن كثري" :إظهار اخلَري وإسرار الشرر").(2
ص ـ ُـدق عل ــى ن ــوعي النف ــاق( :االعتق ــادي ،والعمل ــي) .أَرم ــا إذا أردن ــا تعري ًف ــا
وه ــذه العب ــارات تَ ْ
أخص ،فإ رن ذلك يكون ِحبَ َسب نوع النِّـ َفاق.
ثانياا :أنواع النِّ َفاق):(3
 -1النِّفاق اًلعتقادي :هو إظهار اإل ان وإبطان الكفر) .(4وهو النِّفاق األكـرب امل ْخـرِع مـن املِلرـة،
ُ
وأصحابه يف الد ْررك األسفل من النار.
الع َمل ي :قــال ابــن رجــب" :وهــو أن يُِ ْ،هــر اإلنســان عالنيــة صــاحلة ،ويُـْـب ِطن مــا ُفــالف
 -2النِّف اق َ
) (1أمحد بن عبد احلليم ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .مجع وترتيب عبد الرمحن بن ِممد بن قاسم( ،السعودية:
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف2004 ،م).143 :11 ،
) (2إمساعيل بن عمر ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم" .حتقيق ِممد حسني سمس الدين( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية ،منشورات ِممد علي بيضون1419 ،ه) .87 :1 ،وين،ر :عبد الرمحن بن ناصر السعدي،
"هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف شرح جوامع األخبار" .حتقيق عبد الكرمي بن رمسي آل الدريين،
(ط ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع1422 ،هـ2002-م).25 ،
) (3ين،ر :علي بن أمحد ابن حزم" ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل"( .القاهرة :مكتبة اخلاَني) .136 :3 ،وللعلماء
تعريفات ُمقاربة ،ين،رِ :ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مدارع السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني".
حتقيق ِممد املعتصم باهلل البغدادي( ،ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب1416 ،هـ1996-م)،347 :1 ،
 . 355-354عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم" .حتقيق شعيب األرنؤوط وإبراهيم باجس،
(ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه2001-م) .481 :2 ،علي بن ِممد الزين الشريف اجلرجاين،
"التعريفات" .ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر( ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية،
1403هـ1983-م)ِ . 245 ،ممود بن أمحد أبو ِممد بدر الدين العيين" ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري".
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)ِ .217 :1 ،ممد عبد الرؤوف املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف".
(ط ،1مصر :عامل الكتب1410 ،هـ1990-م).317 ،
) (4ين،ر يف أقسام النفاق :ابن العريب" ،عارضة األحوذي" .71 :10 ،ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى"-434 :28 ،
 .435ابن القيم" ،مدارع السالكني"ِ .355-354 :1 ،ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،الصالة وأحكام تاركها".
(املدينة املنورة :مكتبة الثقافة) .60 ،عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب" ،فتح الباري شرح صحيح البخاري" .حتقيق
ِممود بن شعبان وآخرين( ،ط ،1القاهرة :مكتب حتقيق دار احلرمني1417 ،هـ1996-م) .195 :1 ،ابن رجب،
"جامع العلوم واحلكم" .481 :2 ،املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح" .128 :1 ،السعدي" ،هبجة قلوب األبرار".25 ،
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ذلك").(1
ِ
ومراعاَتا َعلَنًا").(2
وقيل" :هو تَـ ْرك املُحاف،ة على أمور الدِّين سًّرا ُ
ْـذب إذا حـدرثِ ُ ،
فهذا النوع يقع يف األعمال كـأن يك ِ
فجـر
وفلـف إذا َو َعـد ،وفـون إذا اؤُمتـن ،ويَ ُ
َ
َ
)(4
)(3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث " ،...وحــديث" :أ َْربـَ ذـع َمـ ْـن ُك ـ رن فيــه َكــا َن ُمنَاف ًقــا
إذا خاصــم  .كمــا يف احلــديث" :آيَـةُ املنَــافق ثَـالَ ذ
خالِصا ،ومن َكانَت فِ ِيه خصلَةذ ِمْنـه رن َكانَُت فِ ِيه خصلَةذ ِمن النِّـ َف ِ
اق َح رَّت يَ َد َع َها ،"...وذكرها).(5
ْ
َ ً ََ ْ ْ
َ ْ ُ
َ ْ َ
الصلَة:
ثالثاا :األلفاظ ذات ِّ
هنــاك ألفــاع متعــددة وردت يف كتــاب اهلل بـَْينهــا وبــني النِّفــاق نــوع ارتبــاط ،كــالكفر ،وال رشــك،
الرياء ،ومرض القلب ،وغري ذلك.
والريْب ،و ِّ
مجيعــا ،وإمنــا سأقتصــر علــى األخــري منهــا؛ لشــدة عُلُوقــه بالنِّفــاق،
ولســنا بصــدد احلــديث عنهــا ً
وتَـنَـ ّوع استعماله يف القرآن الكرميِ ،من حيث ِذ ْك ُره ُم ْفرًدا أو ُم ْق َِرتنًا بغريه ،كما سيأ .
خصوصا:
عموما ومرض القلب
ً
وقبل الشروع يف بيان ذلك ََي ُسن اإلشارة إىل معىن املرض ً
عموما:
 -1معنى المرض ا
املرض لغة :أرجع ابـن فـارس -رمحـه اهلل -أصـل هـذه املـادة إىل معـىن واحـد يـدل علـى مـا فـرع
الص ّحة يف أي شيء كان).(6
به اإلنسان عن َح ِّد ِّ
)(7
املرض اصطالحا :صفة تُ ِ
وجب وقوع الضررر يف األفعال الصادرة عن موضع تلك الصفة .
ً

) (1ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".481 :2 ،
) (2املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح".128 :1 ،
) (3ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".435 :28 ،
)ِ (4ممد بن إمساعيل البخاري" ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
وسننه وأيامه" .حتقيق ِممد زهري بن ناصر( ،ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه) ،رقم،2682 ،33 :
 .6095 ،2749مسلم بن احلجاع القشريي" ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم" .حتقيق ُمموعة ِمن احملققني( ،ط ،1بريوت :دار اجليل1408 ،هـ1988-م)،
رقم .59 :من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
) (5البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .2459 ،34 :واللفظ له .مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم .58 :من
حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.
) (6ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .311 :5 ،كتاب امليم ،باب امليم والراء وما يثلثهما ،مادة( :مرض).
) (7ين،ر :فخر الدين ِممد بن عمر الرازي" ،مفاتيح الغيب"( .ط ،3بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،ه)،
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 -2معنى َم َرض ال َقلب:
الص ّحة يف الدِّين").(1
قال أبو عبيدة" :واملرض يف ال َقلب يَصلُح لكل ما َخَرع به اإلنسان عن ِّ
وال ففى االرتباط الوثيق بني هذا املعىن واملعىن اللغوي؛ ولذا ََِند يف عبارات بعـض العلمـاء مـا
ـريا ملــا أُمجــل يف املعــىن اللغــوي ،كقــول ابــن األع ـرايب:
يُ َ
صـ ِّـرح بــاجلمع بينهمــا ،ممــا يصــلح أن يكــون تفسـ ً
)(2
"أصل املرض النقصان ،بد ذن مريض :ناقص القوة ،وقلب مريض :ناقص الدِّين" .
)(3
وقال ابن جرير رمحه اهلل" :وأصل املرض :ال رس َقم ،مث يقال ذلك يف األجساد واألديان" .
ضـ ْـعف وال ُفتُــور ،بــه يضــعُف البَـ َـدن ،ويــنقص قُـواه؛
وهــو مبعــىن قــول الثرعلــر" :أصــل املــرض :ال ر
فَ ُس ِّـمي ال رشــك يف الــدِّين والنِّفـاق :مــرض ،وألَنــه يـُ َـؤِّدي إىل اهلــالك بالعــذاب ،كمـا أ رن املــرض يف البَـ َـدن
يـُ َؤِّدي إىل اهلالك واملوت").(4
ضـا؛ ألن النِّفـاق قـد
فس ِّـمي النِّفـاق َمَر ً
وقول ال رس)َ(5مرقَـْندي" :ويقال :إ رن املريض تَـ َعـرض للهـالكُ ،
يُهلِك صاحبه" .
مرضــا ألنــه يُضــعِف الــدِّين،
وقــول البغــوي" :وأصــل املــرض :الضــعفُ ،مســي الشــك يف الــدين ً
كاملرض يُضعِف البَ َدن").(6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .304 :2وهذا التعريف أ ََدق ِمن قول البيضاوي" :املرض حقيقة فيما يَع ِرض للبدن فيخرجه عن االعتدال
اخلاص به ،وي ِ
وجب اخلَلَل يف أفعاله ،وُماز يف األعراض النفسانية اليت ُِخت ّل بكماهلا ،كاجلهل ،وسوء العقيدة،
ُ
ِ
واحلسد ،والضغينة ،وحب املعاصي؛ ألهنا مانعة من نيل الفضائل ،أو ُم َؤِّدية إىل زوال احلياة احلقيقية األبدية" اهـ؛
إذ العبارة أعاله اشتملت على النوعني بعبارة ُموجزة .عبد اهلل بن عمر البيضاوي" ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل".
حتقيق ِممد عبد الرمحن املرعشلي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،ه).45 :1 ،
) (1إبراهيم بن السري الزجاع" ،معاين القرآن وإعرابه" .حتقيق عبد اجلليل عبده شلر( ،ط ،1بريوت :عامل
الكتب1408 ،هـ1988-م)ِ .86 :1 ،ممد بن أمحد األزهريَ" ،تذيب اللغة" .حتقيق ِممد عوض
مرعب( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م).27 :12 ،
) (2األزهريَ" ،تذيب اللغة".26 :12 ،
)ِ (3ممد بن جرير الطربي" ،جامع البيان يف تأويل القرآن" .حتقيق أمحد ِممد شاكر( ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1420هـ2000-م).278 :1 ،
) (4أمحد بن ِممد الثعلر" ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن" .حتقيق اإلمام أيب ِممد بن عاشور ،مراجعة وتدقيق
األستاذ ن،ري الساعدي( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2002-م)154 :1 ،؛ بتصرف.
) (5نصر بن ِممد السمرقندي" ،حبر العلوم"( .دون بيانات).26 :1 ،
) (6احلسني بن مسعود البغوي" ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن" .حتقيق ِممد عبد اهلل النمر وآخرين( ،ط ،4دار
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الصـ رحة ،فصـار املـرض امسًـا لكـل فسـاد،
الص رحة ،والفساد يُقابِـل ِّ
رسفي" :املرضِ :ض ّد ِّ
وقول الن َ
)(1
والشك والنفاق فساد يف القلب" .
أيضــا يتبــني ِعلّــة إطــالق املــرض علــى النِّفــاق والكفــر وحنومهــا ،وذلــك ملنــع هــذه الرذائــل
وبــذلك ً
ِ
رصّرف الكامل ،أو ملنعهـا عـن حتصـيل احليـاة األخرويّـة،
عن إدراك الفضائل ،ل َمنع املرض للبَ َدن عن الت َ
أو لِميل النرـ ْفس به إىل االعتقادات الرِديئة كما َِيل املريض إىل األشياء امل ِ
ضّرة).(2
َ
ُ
ِ
قرتنًا بغريه ،وذلك على النحو اآل :
فرًدا ،كما ورد ُم َ
وقد ورد املرض يف القرآن الكرمي ُم َ
فردا غير ُمقترن بغيره في ستة مواضع:
ا
أوًل :ورد ُم ا
 -1قال تعاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقرة.]10:
 -2قال تعاىل :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱢ [املائدة.]52:

 -3ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱ

ﱲﱢ [التوبة.]125:

 -4قال تعاىل :ﱣﭐﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ [األحزاب.]32:
 -5قال تعاىل :ﱣﭐﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ

ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱢ [ِممد.]20:

 -6قال تعاىل :ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱢ [ِممد.]29:
وهــو يف عامــة هــذه املواضــع مبعــىن النِّفــاقِ ،ســوى بعــض املواضــع ك يــة األح ـزاب ،فقــد فَ رســره
)(3
الســياق ،وذلــك أ رن املــرض يف اللغــة هــو "مــا
بعــض أهــل العلــم هنــاك باملْيــل ال ـ ُم َحرم للنســاء ؛ لداللــة ِّ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طيبة1417 ،هـ1997-م).66 :1 ،
) (1عبد اهلل بن أمحد النسفي" ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل" .حققه وخرع أحاديثه يوسف علي بديوي،
(ط ،1بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998-م).49 :1 ،
) (2ين،ر :أمحد بن يوسف السمني" ،عمدة احلفاع يف تفسري أشرف األلفاع" .حتقيق ِممد باسل عيون السود،
(ط ،1دار الكتب العلمية1417 ،ه1996-م) .84 :4 ،املناوي" ،التوقيف على مهمات التعاريف"،
ِ .303ممد الطاهر بن ِممد ابن عاشور" ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب
اجمليد"( .تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م).120 :26 ،
) (3قال الرازي" :املنافق الذي ي ِ
ِ
ؤذي اهلل ِسًّرا .والثاين :الذي يف قلبه مرض :الذي يؤذي املؤمن باتِّباع نسائه.
ُ
ِ
والثالث :امل ِرجف :الذي يُؤذي النر صلى اهلل عليه وسلم باإلرجاف "...اهـ .ين،ر :الرازي" ،مفاتيح
ُ
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الص ـ رحة يف أي شــيء كــان ،منــه العِلرــة ...والنِّفــاقَ :مـ َـرض كمــا يف قولــه
َفْـ ُـرع بــه اإلنســان عــن َح ـ ّد ِّ

الري ــاء ،واحلس ــد،
تع ــاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱢ) ،"(1وهك ــذا ال رش ــك واالرتي ــاب ،والكف ــر ،و ِّ
الش ــرك ،و ِّ
والغِ ّل ،إىل غري ذلك ِمن األَدواء ،فهو أعم ِمن النِّفاق).(2
ِ
ومجاع ذلك يرجع إىل نوعني):(3
األول :مــرض الشــبهات .وقــد أعــاد ابــن القــيم -رمحــه اهلل -اآليــات الـواردة يف وصــف املنــافقني
الشــبهة واجلَهــل ،كمــا يف قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶ
بــذلك إىل هــذا النــوع ِمــن مــرض ُّ
ﱷﱸﱢ [البقرة ،]10:وحنو ذلك).(4
الثاين :مرض الشهوات.
ثانياا :ورد ُمقتَ ِرناا بالمنافقين في ثالثة مواضع:
 -1قال تعاىل :ﱣﭐﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﱢ [األنفال.]49:
 -2ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲﱢ [األحزاب.]60:
 -3قـ ـ ــال تعـ ـ ــاىل :ﭐﱣﭐﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﱢ
[األحزاب.]12:
وقــد اختل ــف املفســرون يف املن ــافقني والــذين يف قل ــوهبم م ــرض يف ه ــذه املواضــع :أمه ــا وص ــفان
وصوفَني ،على قولني):(5
وصوف واحد أم أهنما ملَ ُ
ملَ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزناة .ين،رِ :ممد بن أمحد ابن جزي الكلر" ،التسهيل لعلوم التنزيل" .حتقيق
الغيب" .184 :25 ،وقيلّ :
الدكتور عبد اهلل اخلالدي( ،ط ،1بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ).159 :2 ،
) (1ين،ر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة" .311 :5 ،مادة( :مرض)؛ بتصرف يسري.
) (2ين،ر :عبد احلق بن غالب ابن عطية" ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" .حتقيق عبد السالم عبد
الشايف ِممد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ).539 :2 ،
) (3ين،رِ :ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة"( .بريوت :دار الكتب
العلمية).110 :1 ،
) (4السابق.
) (5عامة املفسرين يذكرون القولني باعتبار أ رن اآلية َحتتَملهما :ين،ر :مكي بن أيب طالب القيسي" ،اهلداية إىل بلوغ
النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه وأحكامه ومجل من فنون علومه" .حتقيق ُمموعة رسائل جامعية ،جامعة
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ِ
وصـ ــوف واحـ ــد .واختـ ــاره القـ ــرطر) ،(1والبيضـ ــاوي) ،(2وأبـ ــو
القـ ــول األول :أهنمـ ــا وصـ ــفان ل َم ُ
حيان) ،(3وأبو العباس الفاسي).(4
واحتجوا بـأن اهلل قـال يف ُم َقابِـل ذلـك يف صـفة ال ـ ُمترقني :ﱣﱍ ﱎ ﱏﭐﱢ [البقـرة ،]3:مث
قال :ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﭐﱢ [البقرة ،]4:ومها ملوصوف واحد.
وعـ ــن أيب رزيـ ــن :ﱣﭐﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﱢ ،قـ ــال:
هم شيء واحد) ،(5يعين أهنم قد مجعوا هذه األشياء.
قالوا :والواو ُم ْق َحمة) ،(6كما يف قول الشاعر):(7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشارقة بإشراف أ .د .الشاهد البوشيخي( ،طُ ،1مموعة حبوث الكتاب والسنة ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة الشارقة1429 ،هـ)ِ .2846 :4 ،ممود بن عمرو الزُمشري" ،الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل"( .ط ،3بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ)ِ .228 :2 ،ممد بن أمحد القرطر" ،اجلامع ألحكام
القرآن" .حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ1964-م):8 ،
 .245 :14 ،27النرسفي" ،مدارك التنزيل" .21 :3 ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،الصارم املسلول على
شامت الرسول" .حتقيق ِممد ِميي الدين عبد احلميد( ،السعودية :احلرس الوطين السعودي) .350 ،احلسني بن
عبد اهلل الطير" ،فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب" .مقدمة التحقيق إياد ِممد الغوع ،القسم الدراسي د.
مجيل بين عطا ،املشرف العام على اإلخراع العلمي للكتاب دِ .ممد عبد الرحيم سلطان العلماء( ،ط ،1جائزة
ديب الدولية للقرآن الكرمي1434 ،هـ2013-م)ِ .128 :7 ،ممد بن يوسف أبو حيان" ،البحر احمليط يف
التفسري" .حتقيق صدقي ِممد مجيل( ،بريوت :دار الفكر1420 ،هـ) ،335 :5 ،أمحد بن ِممد الفاسي،
"البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد" .حتقيق أمحد عبد اهلل القرشي رسالن( ،القاهرة :د .حسن عباس زكي،
1419ه).415 :4 ،
) (1القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".27 :8 ،
) (2البيضاوي" ،أنوار التنزيل".63 :3 ،
) (3أبو حيان" ،البحر احمليط".335 :5 ،
) (4الفاسي" ،البحر املديد".415 :4 ،
) (5ذكر القرطر ،ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".245 :14 ،
الص َفة؛ ألن هذه الصفة يف املنافقني الصقة ال
) (6وهي اليت تتوسط بني الصفة واملوصوف لتأكيد لصوق ِّ
فسر وامل َف رسر ،حنو :أعجبين زيد وَكَرُمه.
ك ،أو تكون من اليت تدخل بني امل ِّ
تَـْنـ َف ّ
ُ
ُ
) (7ورد هذا البيت يف أكثر من مصدر غري منسوب .ين،رَ :يىي بن زياد الفراء" ،معاين القرآن" .حتقيق أمحد
يوسف النجا  ،وِممد علي النجار ،وعبد الفتاح إمساعيل الشلر( ،مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة)،
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إىل امللِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرم وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اهلُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
َ
()1
ِ
أراد :إىل امللك ال َق ْرم ابن اهلمام لَيث الكتيبة .
َ
()2
الصفات ،حيث ُو ِصفوا بالنِّفاق ،وهو إظهار ما ُف ِفيه ِمن املَرض .
فهو ِمن َعطْف ِّ
َ
الصفات ،حيث ُو ِصفوا بالنِّفاق ،وهو إظهار ما ُف ِفيه ِمن املَرض).(3
فهو ِمن َعطْف ِّ
َ
ِ
صـ ــوفَني .وذهـ ــب إىل هـ ــذا القـ ــول مجاعـ ــة مـ ــن ال ـ ـ ُمفسرين ،وإن
القـ ــول الثـ ــاين :أهنمـ ــا وصـ ــفان ل َم ْو ُ
اختلفت عباراَتم ،وتَـ َعدردت تفسرياَتم للذين يف قلوهبم مرض ،وحاصل تلك األقوال يَ ِرجع إىل قولني):(4
األول :أهنم الش ُّ
راكون يف أ َْمر اإلسالم).(5
وهو مبعىن قول بعضهم" :الذين هم على َح ْرف ،ليسوا بثابِيت األقدام يف اإلسالم").(6
الشــبه
وقــول بعضــهم" :هــم قــوم ال بصــرية هلــم يف الــدِّين ،كــان املنــافقون يَ ْســتَميلوهنم بإدخــال ُّ
عليهم").(7
وقول بعضهم" :هم الشراكون ِمن غري نِفاق ،بل لكوهنم حديثي َع ْهد باإلسالم").(8
ولَيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ال َكتِيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُْزَد َحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .105 :1ابن جرير" ،جامع البيان" .353 :3 ،عبد الرمحن بن ِممد األنباري" ،اإلنصاف يف مسائل
اخلالف بني النحويني :البصريني والكوفيني"( .ط ،1املكتبة العصرية1424 ،هـ2003-م).384 :2 ،
( )1ين،ر :تفسري الثعلر ( ،)352 /5تفسري القرطر (.)385 /1
( )2ين،ر :تفسري القرطر (.)245/14
) (3ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".245 :14 ،
) (4تنبيهان :األول :بعض هذه األقوال يذكره بعضهم عند تفسري آية معيرـنَة ،وذلك ال يعين تَ ِ
عميمه يف مجيع
َُ
املواضع ،لكن املقصود هنا ِذ ْكر حاصل ما قيل يف ال َف ْرق ،ولو كان ذلك يف موضع ُم َع رني .وسيأ َم ِزيد
إيضاح لذلك عند الكالم على اآليات اليت تَذكر النِّفاق يف سور مكية ،أو تُشعر أ رن ذلك كان قبل غزوة
بدر.
الثاين :إمجال ذلك يف قولني هنا مع عدم إدخال ما قيل يف آية األحزاب وحنوها :ﱣﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
...ﱢ ،فقد سبق اإلشارة إليه.
) (5واختاره مكي .ين،ر :القيسي" ،اهلداية إىل بلوغ النهاية".2846 :4 ،
)َ (6ج روز ذلك صاحب الكشاف .ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف".228 :2 ،
) (7النرسفي" ،مدارك التنزيل".21 :3 ،
) (8ين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن"ِ ،27 :8 ،ممد بن علي الشوكاين" ،فتح القدير"( .ط ،1دمشق-
بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب1414 ،هـ).361 :2 ،
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وكثــري ِمــن امل ـُفسرين يــذكرون ذلــك عنــد تفســري آيــة األنفــال :ﱣﭐﲋﲌ ﲍﲎﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﱢ [األنفال ،]49:كما ُروي عن ُماهد) (1ونقله عنه املـاوردي وعـزاه
ك ،كانوا تكلموا باإلسالم وهم مبكة.
أيضا إىل ابن عباس رضي اهلل عنهما :أَ رهنم قوم يف قلوهبم َش ّ
وبنحـوه يف التفســري الكبــري ،قــال" :فهـم قــوم ِمــن قـريش أسـلموا ومــا قَـ ِوي إســالمهم يف قلــوهبم،
ومل يُهاجروا") .(2وقريـب ِمـن ذلـك قـول بعضـهم :هـم قـوم ُمرتـابون ،مل يُِ ،هـروا العـداوة للنـر صـلى اهلل
عليه وسلم ،خبالف املنافقني).(3
ي عن احلسن).(4
والثاين :أهنم املشركون .وهو َم ْرِو ّ
ثالثاا :ورد مقترناا بالقاسية قلوبهم في موضع واحد:

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ ﲟﱢ

[احلج.]53:
وقد اختلفت عبارات املفسرين يف تفسري املرض هنا ،وكذا (الْ َق ِ
اسيَ ِة قُـلُوبـُ ُه ْم) ،على أقوال:

أوًل :في بيان المراد بالمرض هنا:
ا
الشــبهة .وهــو َمـ ْـروي عــن ابــن عبــاس
الق ول األول :أ رن املـراد بــاملرض هنــا :النفــاق ،وال رشــك ،و ُّ
رضي اهلل عنهما( ،)5وابن ُجَريج(.)6
) (1علي بن ِممد املاوردي" ،النُّ َكت والعيون" .حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم( ،بريوت :دار
الكتب العلمية) 325 :2 ،؛ مبعناه .وأصله عند ابن جرير عن ُماهد ،وفيه تسمية مجاعة من أهل مكة
خرجوا مع قريش يوم بدر ،قال" :وهم على االرتياب ،فحبسهم ارتياهبم ."...ين،ر :ابن جرير" ،جامع
البيان".13 :13 ،
والذي وقفت عليه من املروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله :ﱣﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﱢ أنه النفاق .ولكنه ال
يصح عنه من جهة اإلسناد .وسيأ قريبا.
) (2الرازي" ،مفاتيح الغيب".493 :15 ،
) (3املاوردي" ،النكت والعيون".326 :2 ،
) (4ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون".326-325 :2 ،
) (5علي بـن أمحـد الواحـد ي" ،التفسـري البسـيط" .حتقيـق رسـائل دكتـوراه جبامعـة اإلمـام ِممـد بـن سـعود( ،عمـادة
البحث العلمي ،جامعة اإلمام ِممد بن سعود اإلسالمية1430 ،هـ).471 :15 ،
) (6أورده ابن كثري .ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
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وممـ ـ ــن قـ ـ ــال بـ ـ ــذلك يف اجلملـ ـ ــة :ابـ ـ ــن جريـ ـ ــر(،)1وال رسـ ـ ـ َـمرقَندي(،)2واملـ ـ ــاوردي( ،،)3وصـ ـ ــاحب
الكشاف( ،)4والرازي( ،)5وابن ال َقيِّم(.)6
وهو مبعىن قول بعضهم" :هم املتَـَرِّددون يف قَبول اإل ان"(.)7
ُ
القول الثاني :أيِْ ِ :منَة َوبَلِيرة .وممرن قال بذلك ال رسمعاين(.)8
ِ ِ
َي بليــة؛ ولــذا َمجــع
وال،ــاهر أ رن ذلــك يرجــع إىل القــول األول؛ إذ النفــاق وال رشــك ِْمنَــة وبَليرــة ،وأ ّ
بينهما البغوي(.)9
وكل ذلك يرجع إىل شيء واحد؛ ولذا فَ رسره ابن كثري -رمحـه اهلل -بال رشـك ،والشِّـرك ،والكفـر،
والنِّفاق(.)10
الق ول الثال  :أ رن املـراد :ضــعف اإل ــان ،حبيــث يُـ َـؤثِّر يف قلــوهبم أدَ شــبهة تَطْـ َـرأ ،فــإذا مسعـوا
ما ألقاه الشيطان َد َخلَهم الريب ،والشرك ،وصار فتنة هلم .وبذلك قال السعدي(.)11
القول الرابع :أ رهنم عامة الكفار دون عُتَ ِاَتم .واختاره ابن عطية(.)12

) (1ابن جرير" ،جامع البيان".669 :18 ،
) (2السمرقندي" ،حبر العلوم" .466 :2 ،واقتصر على الشرك.
) (3املاوردي" ،النكت والعيون" .36 :4 ،واقتصر على النفاق.
) (4الزُمشري" ،الكشاف".166 :3 ،
) (5الرازي" ،مفاتيح الغيب" .241 :23 ،واقتصر على الشرك.
الشـبهة ،وال شـك أ رن النفـاق يرجـع
) (6ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة" .110 :1 ،حيث فَ رسـره مبـرض اجلهـل و ُّ
إىل ذلك؛ ألنه قَابـَلَه مبرض الشرهوة.
) (7ين،ر :ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".302 :17 ،
) (8منصور بن ِممد السمعاين" ،تفسري القرآن" .حتقيـق ياسـر بـن إبـراهيم وآخـرين( ،ط ،1الريـاض :دار الـوطن،
1418هـ1997-م).449 :3 ،
) (9البغوي" ،معامل التنزيل".395 :5 ،
) (10ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
) (11عبــد الــرمحن بــن ناصــر بــن عبــد اهلل الســعدي" ،تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان" .حتقيــق عبــد
بن معال اللوَيق( ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000-م).542 ،
) (12ابن عطية" ،احملرر الوجيز".129 :4 ،
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ثانياا :المراد بالقاسية قلوبهم:
القول األول :أهنم املشركون ،واملكذبون .وممـن قـال بـذلك يف اجلملـة :املـاوردي( ،)1وصـاحب
الكشاف(،)2والرازي( ،)3وابن ُجزي( ،)4وابن عاشور(.)5
كفرا وعُتُـ ًّوا ،كأيب جهل(.)6
القول الثاني :أهنم األشد ً
()7
احلق .وبه قال ال رسمعاين .
القول الثال  :أهنم اجلافة قلوهبم عن قبول ِّ
القول الرابع :أهنم اليهود .وبه قال مقاتل بن حيان(.)8
ِ
وم ــن أفض ــل َم ــن ذَ َك ــر ال َف ــرق بينهم ــا :اب ــن الق ــيم -رمح ــه اهلل -ح ــني ق ــال يف أنـ ـواع القل ــوب:
"انقســمت القلــوب إىل هــذه األقســام الثالثــة ،فالقلــب الصــحيح ال رسـليم :لــيس بينــه وبــني قبــول احلــق
وِمبتــه وإيثــاره ســوى إدراكــه ،فهــو صــحيح اإلدراك للحــق ،تــام االنقيــاد والقبــول لــه .والقلــب امليِّ ـت
ِ َ
اسـي ،وإن
القاســي :ال يـَ ْقبلــه وال يـَْنـ َقـاد لــه .والقلــب املـريض :إِ ْن َغلَـب عليــه َمَرضــه التَ َحـق بامليِّـت ال َق
َ
َغلَبَت عليه صحته التَ َح َق بال رسلِيم"(.)9
أيضا" :وقد ذَ َكر سبحانه أنواع القلوب يف قولـه :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚ
وقال ً
ﲛﲜﲝﲞ ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪ

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ

ﲼﱢ[احلج.]54-53:
فـذكر القلـب املـريض؛ وهـو الضـعيف املْن َحـل الــذي ال تَـثْبـت فيـه صـورة احلـق ،والقلـب القاســي
ُ
) (1املاوردي" ،النكت والعيون".36 :4 ،
) (2الزُمشري" ،الكشاف".166 :3 ،
ِ
ِ
ـاهرا وباطنًــا" .وهــو ُم َقابـَـل
) (3الـرازي" ،مفــاتيح الغيــب" .241 :23 ،قــال" :املشــركون املُصـ ُّـرون علــى َج ْهلهــم ظـ ً
عنده باملنافقني".
) (4ابن جزي" ،التسهيل".44 :2 ،
) (5ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".302 :17 ،
) (6ين،ر :ابن جزي" ،التسهيل".44 :2 ،
) (7السمعاين" ،تفسري القرآن".449 :3 ،
) (8أورده ابن كثري .ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".390 :5 ،
)ِ (9ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،إغاثة اللهفان" .حتقيق ِممد حامد الفقي( ،الرياض :مكتبة املعارف).10 :1 ،
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الي ــابس ال ــذي ال يقبله ــا وال تَـْنطَبِ ــع في ــه ،فه ــذان القلب ــان ش ــقيان ُم َعـ ـ رذبان ،مث ذَ َك ــر القل ــب امل ْخبِ ــت
ُ
املطْ َمئِن إليه ،وهو الذي يـَْنتَ ِفع بالقرآن ويـَ ْزُكو به"(.)1
ُ
أيضــا" :واهللُ ســبحانه َج َعــل القلــوب علــى ثالثــة أقســام :مريضــة ،وقاســية ،وُمُْبِتــة؛ وذلــك
وقـال ً
ألهنا ّإما أن تكون يابسـة ،جامـدة ،ال تلـني للحـق اعرتافًـا وإذعانًـا ،أو ال تكـون كـذلك ،فـاألول حـال
ـث فيهــا ،وال يـَْنطَبِــع فيهــا احلــق ،وال تَـ ْرتَ ِســم فيهــا العلــوم
القلــوب القاســية احلَ َج ِريـّـة الــيت ال تَـ ْقبَــل مــا يـُبَـ ّ
النرافعة ،وال تَلِني إلعطاء األعمال الصاحلة .وأما النوع الثاين فال فلو :إما أن يكون احلق ثابتًـا فيـه ال
ِ
ض ْـعف واحنـالل ،والثـاين هـو القلـب املـريض ،واألول هـو
يزول عنه؛ ل ُق روته مع لينه ،أو يكـون ثابتًـا مـع َ
صــالبة والصــفاء واللِّــني ،في ِ
بصــر احلــق بصــفائه ،ويَشــتَ ّد فيــه بصــالبته،
الصــحيح امل ْخبِــت ،وهــو َمجَــع ال ر
ُ
ُ
ويـَ ْر َحم اخلَلق بِلِينه"(.)2

)ِ (1ممــد بــن أيب بكــر ابــن القــيم" ،شــفاء العليــل يف مســائل القضــاء والقــدر واحلكمــة والتعليــل"( ،بــريوت :دار
املعرفة1398 ،هـ1978-م).106 ،
) (2ابن القيم" ،شفاء العليل".192 ،
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ابعا :ورد ُم ْقتَ ِرناا بالكافرين في موضع واحد(:)1
را

قال تعاىل :ﱣﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [املدثر.]31:

وقَــد َمحَ ــل احل ــافظ اب ــن الق ــيم -رمح ــه اهلل -ﱣﭐﲓﲔﲕﲖﱢ هن ــا عل ــى أه ــل اجله ــل
والشُّبهة(.)2
خامساَ :وَرد ُم ْقتَ ِرناا مع اًلرتياب في موضع واحد:
ا

قال تعاىل :ﱣﭐﲢﲣﲤﲥﲦﱢ [النور.]50:
فــاملرض يف اآليــة فَ رســره بعضــهم بــالكفر والشــرك .وهــو َمـ ْـرِوي عــن احلَ َســن( ،)3وإليــه ذهــب ابــن
اجلوزي( ،)4والبيضاوي(.)1
فردا يف وعيد اآلخرة دخل فيه املنافقون ،كقوله:
) (1قال ابن تيمية" :الكفر إذا ذُكر ُم ً
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱢ [املائدة .]5:وقوله :ﱣﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃﲄﲅﲆﲇﱢ [النساء... ]136:
وأمثال هذه النصوص كثري يف القرآن .فهذه كلها يدخل فيها املنافقون الذين هم يف الباطن كفـار لـيس معهـم ِمـن
اإل ان شيء ،كما يدخل فيها الكفار املِ ْ،هرون للكفر ،بل املنـافقون يف الـدررك األسـفل ِمـن النرـار ،كمـا أَخ َـرب
ُ
اهلل بذلك يف كتابه.
قرن الكفر بالنِّفاق يف مواضع :ففي أول البقرة ذَ َكر أربع آيات يف صفة املؤمنني ،وآيتني يف صفة الكافرين،
ُمثّ قد يُ َ
وبضع عشرة آية يف صفة املنافقني ،فقال تعاىل :ﱣﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱢ
[النساء ،]140:وقال :ﱣﭐﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨ ﱢ [الحديد ،]13:إىل قوله :ﱣﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ
ﲞ ﱢ [الحديد .]15:وقال :ﱣﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [التوبة،73:
التحريم ،]9:يف سورتني ،وقال :ﱣﭐﱚ ﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱢ [الحشر "]11:اهـ.
ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .54-53 :7 ،فيكون املراد بالكافرَ :من كان ُمِ ،هًرا ل ُك ْف ِره ،واملنافقَ :من
أَظْ َهر اإلسالم وأَبطن الكفر.
) (2ابن القيم" ،مفتاح دار السعادة".110 :1 ،
) (3ين،ـرَ :يــىي بـن ســالم القــريواين" ،تفسـري َيــىي بــن سـالم" .تقــدمي وحتقيــق د .هنـد شــلر( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1425 ،هـ2004-م)457 :1 ،؛ ُم َعلر ًقا.
) (4عبد الرمحن بـن علـي ابـن اجلـوزي" ،زاد املسـري يف علـم التفسـري" .حتقيـق عبـد الـرزاق املهـدي( ،ط ،1بـريوت:
دار الكتاب العريب1422 ،ه).302 :3 ،
ﱣﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
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وفَ رســره آخــرون بالنفــاق .وهــو َمـ ْـرِوي عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا( ،)2وقتــادة( ،)3واختــاره
صاحب التفسري الكبري( ،)4والنسفي( ،)5وأبو حيان( ،)6والشوكاين(.)7
وفَ رسره بعضهم بالشرك والريب .وبه قال القرطر(.)8
وج روز ابن عاشور أن يكون ُم ْستَـ َع ًارا للفساد أو للكفر أو للنِّفاق(.)9
َ
وهذا كله كن أن يرجع إىل شيء واحد؛ إذ النفاق كفر ،ومبناه على الشرك والريب.
وأ رما الريب فهو مبعىن ال رشـك ،يف قـول عامـة املفسـرين( ،)10سـواء كـان ذلـك ال رشـك يف القـرآن،
أم يف النر صلى اهلل عليه وسلم ،أم يف َع ْدله ،أم نبوته ،أم يف حقيقة اإلسالم.
()11

املطلب الثاني :النفاق حقيقة متفاوتة يف نفسها ،ويف املوصوفني بها

:

ونقصـا ،قـال تعـاىل :ﱣﭐﳏﳐﱢ [آل
معلوم أ رن اإل ان يـَتَـ َف َ
اضل ،فهـو يـَتَـ َفـاوت زيـادة ً

عم ـران ،]173:وقــال :ﱣﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱢ [األنف ـ ـ ــال ،]2:وق ـ ـ ــال :ﱣﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ ﱢ [التوب ـ ـ ـ ــة ،]124:وقول ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﳞ

ﳟﳠﳡﳢﱢ [األحـ ـزاب ،]22:وق ــال :ﱣﭐ ﳀﳁﳂﳃﱢ [محمددددد،]17:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1البيضاوي" ،أنوار التنزيل" .111 :4 ،وزاد :أو َمْيل إىل ال،لم.
) (2ابن جرير" ،جامع البيـان" .280 :1 ،عبـد الـرمحن بـن ِممـد ابـن أيب حـامت" ،تفسـري القـرآن الع،ـيم" .حتقيـق
أسعد ِممد الطيب( ،ط ،3اململكة العربيـة السـعودية :مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز1419 ،ه ـ).2623 :8 ،
وإسناده ضعيف.
) (3ين،ر :القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم"457 :1 ،؛ ُم َعلر ًقا.
) (4الرازي" ،مفاتيح الغيب".410 :24 ،
) (5النرسفي" ،مدارك التنزيل".513 :2 ،
) (6أبو حيان" ،البحر احمليط".62 :8 ،
) (7الشوكاين" ،فتح القدير".52 :4 ،
) (8القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".293 :12 ،
) (9ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".271 :18 ،
) (10ين،ر املصادر املذكورة حتت األقوال يف معىن :ﱣﭐﲢﲣﲤﱢ.
( )11ين،ر :املباركفوري" ،مرعاة املفاتيح".128 :1 ،
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وقال :ﱣﭐﲈﲉﲊﲋﱢ [املدثر.]31:
اوت ،كمـا قـال تعـاىل :ﱣﭐﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
كما أ رن الكفر يـَتَـ َف َ

ﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﱢ [آل عم ـ ـ ـ ـران ،]90:وقـ ـ ـ ــال :ﱣﭐﲉﲊﲋﲌﲍﲎ

ﲏ ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [النساء.]137:
ِ
ِ
ِ
ـوعني
وكذلك النِّفاق ،فَمنه ما يكون َع َمليًّا ،ومنه االعتقـادي -كمـا َسـبَق -وكـل واحـد م َـن النر َ
أيضـ ـ ــا ،قـ ـ ــال تعـ ـ ــاىل :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ُمتَـ َفـ ـ ــا ِوت ً
ﱧﱢ [التوبة ،]101:وقال تعاىل :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقرة.]10:

ق ـ ـ ــال اب ـ ـ ــن تيمي ـ ـ ــة رمح ـ ـ ــه اهلل" :ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــاىل :ﱣﭐ ﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﱢ

[ِممـ ــد ،]17:وقـ ــال تعـ ــاىل يف املنـ ــافقني :ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱢ [البقـ ــرة،]10:
فبَ ـ رـني ســبحانه وتعــاىل :أ رن ال رشــخص الواحــد قــد يكــون فيــه قِ ْس ـط ِمــن ِواليــة اهللِ ،حبَ َســب إ انــه ،وقــد
يكون فيه قِ ْسط ِمن َع َداوة اهللِ ،حبَ َسب ُكفره ونِفاقه"(.)1
وقال :ﱣﭐﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲ ﱢ
[التوبة ،]125:واملقصود بذلك ما يف قلوهبم ِمن الشرك واحلَْيـَرة والنِّفاق(.)2
ويُــروى عــن علــي رضــي اهلل عنــه" :إ رن النِّفــاق يـَْبـ ُـدو لُ ْمَ،ــة( )3ســوداء يف القلــب ،فكلمــا ازداد
اسود ال َقلب كله"(.)4
كمل النِّفاق ّ
النِّفاق ازداد ال َقلب َس َو ًادا ،فإذا ْ
استَ َ
( )1أمحــد بــن عبــد احللــيم ابــن تيميــة" ،الفرقــان بــني أوليــاء الــرمحن وأوليــاء الشــيطان" .حققــه وخــرع أحاديثــه عبــد
القادر األرناؤوط( ،دمشق :مكتبة دار البيان1405 ،هـ1985-م).28 ،
( )2ين،ر :ابن جرير" ،جامع البيان" .281 :1 ،البغوي" ،معامل التنزيل" .114 :4 ،السمعاين" ،تفسري
القرآن".49 ،48 :1 ،
( )3وهي مثل النُّكْتة وحنوها من البياض .ين،ر :أبو عبيد اهلروي" ،غريب احلديث" .460 :3 ،وذكر أن
امل َحدِّثني يقولون (لَ ْمَ،ة) بفتح الالم ،وأما كالم العرب فبالضم.
ُ
( )4عبد اهلل بن املبارك" ،الزهد والرقائق" .حتقيق حبيب الرمحن األع،مي( ،بريوت :دار الكتب العلمية) ،رقم:
 .1440أمحد بن ِممد اخلالل" ،السنة" .حتقيق عطية بن عتيق الزهراين( ،ط ،2الرياض :دار الراية) ،رقم:
 .1601عبيد اهلل بن ِممد ابن بطة العكربي" ،اإلبانة الكربى" .حتقيق رضا معطي ،وعثمان األثيويب ،ويوسف
الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،ومحد التوُيري( ،الرياض :دار الراية للنشر والتوزيع) ،رقم .1122 :هبة اهلل بن
احلسن ر
الاللكائي" ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة" .حتقيق أمحد بن سعد بن محدان الغامدي( ،ط،8
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قــال احلــافظ ابــن حجــر -رمحــه اهللُ -م َعلِّ ًقــا علــى تَـ ْر َمجــه البخــاري يف (بــاب عالمــات املنــافق):
"قوله( :باب عالمات املنـافق) ،لَ رمـا قـ ّدم أ رن مراتـب الكفـر ُمتَـ َفا ِوتـة وكـذلك ال،لـم ،أَتْـبَـ َعـه بـأ رن النِّفـاق
كــذلك .وقــال الشــيخ ُِميِــي الــدِّين :م ـراد البخــاري هبــذه الرتمجــة أ رن املعاصــي تـُ ِ
ـنقص اإل ــان ،كمــا أ رن
ُ
الطاعة تَزيده .وقال ِ
الكرماينُ :مناسـبة هـذا البـاب لكتـاب اإل ـان :أ رن النِّفـاق عالمـة َع َـدم اإل ـان ،أو
لِيُعلم منه أ رن بعض النِّفاق ُك ْفر دون بعـض ،والنِّفـاق لغـةُُ :مَالََفـة البـاطن لل،رـاهر ،فـإن كـان يف اعتقـاد
اإل ان فهو نَِفاق ال ُكفر ،وإال فهو نَِفاق العمل ،ويدخل فيه ِ
الفعل والتـ ْرركَ ،وتَـتَـ َفاوت َمَراتبه"(.)1
ََ َ ُ
ِ
ُّ
غ امل َؤلِّــف ِمــن بيــان َمراتــب ال ُكفــر وال،لــم ،وأهنــا ُمتفاوتــةَ ،ع رقبــه بــأن
قــال ال َق ْسـطَرالِين" :ولَ رمــا فَـَر َ
ُ
النِّفاق كذلك فقال( :باب َعالََم ِة الْ ُمنَافِ ِق)" (.)2
وقال احلافظ ابن القيم -رمحه اهلل -تعلي ًقـا علـى قـول النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم" :أ َْربَ ذـع َم ْـن ُكـ رن
فِيـ ِـه َكــا َن منَافِ ًقــا خالِصــا( ،)3ومــن َكانـَـت فِيـ ِـه خص ـلَةذ ِمـْنـه رن َكانـَـت فِيـ ِـه خصـلَةذ ِمــن النِّـ َفـ ِ
ـاق َحـ رـَّت يـَ َـد َع َها
ْ
ْ
َ ْ
ُ
َ ً ََ ْ
ُ
َ ْ َ
()4
ِ
ِ
ِ
اسـتَ ْح َكم وَك ُمـل فقــد يـَْن َسـلخ
 . "...قــال" :فهــذا ن َفــاق َع َمــل قــد َُْيتَمــع مـع أصــل اإل ــان ،ولكــن إذا ْ
صــاحبه عــن اإلســالم بالكليــة ،وإن صــلى وصــام وزعــم أن ـه ُم ْس ـلِم؛ فــإن اإل ــان يـَْنـ َه ـى املــؤمن عــن هــذه
ِ
ِ
خالصا"(.)5
اخل َالل ،فإذا َك ُملَت يف العبد ومل يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا ال يكون إال ُمنَاف ًقا ً
ِ
الع َمــل ،وهــو الــذي َخافَــه هــؤالء علــى
وقــال ابــن رجــب رمحــه اهلل" :فالنِّفــاق األصــغر هــو ن َفــاق َ
ِ
صــال النِّفــاق األصــغر يف حياتــه
أنفســهم ،وهــو بــاب النِّفــاق األكــرب ،فَـيُخشــى علــى َمــن َغلَــب عليــه خ َ
أن ُف ِرجه ذلك إىل النِّفاق األكرب حَّت يـَْن َسلِخ ِمن اإل ان بالكلية"(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السعودية :دار طيبة1423 ،هـ2003-م) ،رقم .1701 :أمحد بن احلسني البيهقي" ،شعب اإل ان" .حتقيق
عبد العلي عبد احلميد حامد( ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1423 ،هـ2003-م) ،رقم .37 :إمساعيل بن ِممد
أبو القاسم األصبهاين" ،احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة" .حتقيق ِممد بن ربيع بن هادي
املدخلي( ،ط ،2الرياض :دار الراية1419 ،هـ1999-م)159 :2 ،؛ واللفظ له .ويف سنده انقطاع.
( )1أمحد بن علي ابن حجر العسقالين" ،فتح الباري"( .بريوت :دار املعرفة1379 ،هـ).89 :1 ،
( )2أمحد بن ِممد القسطالين" ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"( .ط ،7مصر :املطبعة الكربى األمريية،
1323هـ).118 :1 ،
( )3للوقوف على توجيه العلماء هلذه العبارة (كان منافقا خالصا) ين،ر يف الباركود:
( )4تقدم خترُيه.
( )5ابن القيم" ،الصالة وأحكام تاركها".60 ،
( )6ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".481 :2 ،
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الع َملِــي وإن كــان ال ُف ـرِع مــن الــدِّين بالكليــة؛ فإنــه
الســعدي رمحــه اهلل" :فهــذا النِّفــاق َ
وقــال ّ
ِد ْهلِْيز الكفر"(.)1
وهكــذا ال رشــخص امل َعـ رـني فقــد يـََتـ َقلرــب بــني اإل ــان والكفــر والنِّفــاق ،وهكــذا تَـَتـ َفــاوت أحوالــه فيهــا،
ي اإل ان فيضعُف إ انه والعكس ،وكذلك هو فِ
ضاد اإل ان ِمن الكفر والنِّفاق(.)2
ي
ا
يم
ُفررمبا كان قو ر
َ ُ ّ
َ َْ
وقال تعاىل :ﱣﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱢﭐ[آل عمران.]167:
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل" :استدلوا به على أ رن الشخص قـد تَـتَـ َقلرـب بـه األحـوال ،فيكـون
يف حال أقرب إىل الكفر ،ويف حال أقرب إىل اإل ان" اه()3ـ
ومما يدل علـى هـذا املعـىن جبـالء قـول النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم" :ب ِ
ـاد ُروا بِ ْاأل َْع َم ِـال فَِتـنًـا َك ِقطَـ ِع اللرْي ِـل
َ
()4
الْمْ،لِ ِم ،يصبِح الرجل مؤِمنا وُْ ِسي َكافِرا ،أَو ُْ ِسي مؤِمنا وي ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع دينَهُ ب َعَرض م َن ُّ
الدنْـيَا" .
ُْ ً َُ ْ
ً ْ
صب ُح َكافًرا ،يَب ُ
ُ ْ ُ ُ ُ ُْ ً َ
ُ
ِ
ِ
وقد َمسع َر ُجل أبا الدرداء رضي اهلل عنه يـَتَـ َع ّوذ من النِّفـاق يف صـالته ،فل رمـا َسـلرم قـال لـه :غفـر
ـأمن
ـأم ُن الــبالء؟ي َمــن يـَ َ
اهلل لــك يــا أبــا الــدرداء ،مــا أنــت والنِّفــاق؟ قــال" :اللهــم غ ْفـ ًـرا -ثالثـًـاَ -مــن يـَ َ
البالء؟ي واهلل إ رن الر ُجل ليُـ ْفتَ ََت يف ساعة فيَـْنـ َقلِب عن دينه"(.)5
املطلب الثالث :أصناف من يبتلى بالنفاق:
الصنف األول :من يقع يف النِّفاق عن قَصد ِ
وعلم منه حباله ،بصرف النرَ،ر عـن دوافعـه -كمـا
ِّ
ْ
َ
ســيأ  ،-وهــذا حــال مجاعــة ِمــن املنــافقني علــى عهــد رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،وكــذلك يف
العهود بـَ ْعده ،سواء ُمسُّوا باملنافقني أم الزنادقة(.)6
( )1السعدي" ،هبجة قلوب األبرار".25 ،
نافعا يف هذا املعىن .وللوقوف
( )2ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .285-238 :7 ،فقد ذكر
ً
تفصيال ً
على بعض عباراته ين،ر يف الباركود:
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :2 ،
( )4مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم118 :؛ من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
( )5جعفر بن ِممد الفريايب" ،صفة النفاق وذم املنافقني" .شرحه وحققه وعلرق عليه أبو عبد الرمحن املصري
األثري( ،ط ،1مصر :دار الصحابة للرتاث1408 ،هـ1988-م) ،رقم .69 ،68 :البيهقي" ،شعب
اإل ان" ،رقم831 :؛ واللفظ له.
( )6ومها مبعىن واحد .ين،ر على سبيل املثال :أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية" ،اإل ان األوسط" .حتقيق ِممد
أبو سن( ،ط1422 ،1هـ)ِ .18 ،17 ،ممد بن أيب بكر ابن القيم" ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني".
(ط ،2القاهرة :دار السلفية1394 ،هـ) .402 ،وكتاب الزنادقة :عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة املسلمني
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وسيأ مزيد إيضاح لذلك ِمن خالل بعض النصوص ،كما سيأ بعد قليل إن شاء اهلل.
الصــنف الثــاينَ :مــن يقــع يف النِّفــاق وهــو ال يشــعر ،فكمــا أ رن املــرء قــد يقــع يف الكفــر نتيجــة
ِّ
العتقاد ،أو شك ،أو كلمة ،أو فعل ،فكذلك النِّفاق ،وشواهد ذلك كثري( ،)1فمن ذلك:
 -1قول اهلل تعاىل:

ﱣﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﭐﱢ [التوبة.]66-65:
فهذا االستهزاء اقتضى احلكم عليهم بالكفر(.)2
 -2ق ـ ــول اهلل تع ـ ــاىل :ﱣﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨﭐﱢ [التوبة ،]77:أي :جعل يف قلوهبم النِّفـاق ،بسـبب إخالفهـم مـا عاهـدوا اهلل
ِ
وع ْهدهم و ِّادعائهم.
عليه ِمن ال ر
صدقة والصالح ،ول َكذهبم يف كالمهم َ
وهكذا ََِند أ رن الصحابة رضي اهلل عنهم ُررمبا َرَموا الر ُجـل بالنِّفـاق ملوقـف َوقَـ َفـه ،أو كلمـة قاهلـا،
صـف علـى امل َع رـني الـذي قيـل فيـه ذلـك -فمـن
الو
بص ْرف النرَ،ر عن ِص ْدق ذلـك
ْ
ص َدر عنه َ -
أو َع َمل َ
َ
ُ
ذلك:
 -1عن علي بـن أيب طالـب رضـي اهلل عنـه يف قصـة كتـاب حاطـب للمشـركني يف مكـة ،وفيـه:
عادى بنا ُخيلُنا حَّت أتينا الروضة ،فإذا حنن بال،رعِينة ،قلنا هلا :أخرجـي الكتـاب ،قالـت :مـا
فانطلقنا تَ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسعد العريفي.
منهمَ ،
( )1ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".274-273 :7 ،
( )2على خالف بني أهل العلم يف توجيه املراد بقوله( :قد كفرمت بعد إ انكم) هل كـانوا مـؤمنني مث نـافقوا وكفـروا
بفعلهــم هــذا ،أو أ رن املـراد اإل ــان الــذي ا رد َعــوه وأظهــروه ،وإال فهــم كفــار يف البــاطن ألهنــم منــافقون؟ واملعــىن:
أظهرمت الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُِ ،هرون اإل ان.
وممن ذهب إىل األول :ابن جرير ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية .ين،ر :ابـن جريـر" ،جـامع البيـان" .336 :14 ،ابـن
وو ْج ــه
تيمي ــةُ" ،مم ــوع الفت ــاوى" .273 ،272 ،220 :7 ،ويف ض ــمنه توجي ــه ش ــيخ اإلس ــالم هل ــذا الق ــول َ
رجحانه.
وممن ذهب إىل الثاين :الزجاع ،وال رسمعاين ،وأبو حيان ،والشوكاين ،والقامسي ،وابن عاشور .ين،ر :الزجاع،
"معاين القرآن وإعرابه" .459 :2 ،السمعاين" ،تفسري القرآن" .324 :2 ،أبو حيان" ،البحر احمليط":5 ،
 .454الشوكاين" ،فتح القدير"ِ .430 :2 ،ممد مجال الدين القامسيِ" ،ماسن التأويل" .حتقيق ِممد
باسل عيون السود( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه) .449 :5 ،ابن عاشور" ،التحرير
والتنوير" .252 :10 ،ويف ضمنه توجيه للمؤلف هلذا القول وبيان َو ْجه رجحانه.
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ـني الثيــاب ،قــال :فأخرجتــه ِمــن عقاصــها ،فأتينــا بــه
معــي كتــاب ،فقلنــا :لتُ ْخ ـ ِرج رن الكتــاب ،أو لنُـ ْل ِقـ َ ر
رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،فــإذا فيــهِ :مــن حاطــب بــن أيب بـَْلتَـ َعــة إىل نــاس مبكــة ِمــن املشــركني،
ُفْـ ِـربهم ب ــبعض أ َْم ــر رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم .فق ــال رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم" :يَــا
ِ
ص ـ ًقا يف ق ـريش- ،يقــول:
ـبَ ،مــا َه ـ َذا؟" قــال :يــا رســول اهلل ،ال تَـ ْع َجــل َعلَـ ّـيِّ ،
إين كنـ ُ
ـت ْامـ َـرأً ُم ْل َ
َحاطـ ُ
ـت َحلي ًفـا ،-ومل أكـن ِمـن أَنْـ ُف ِسـها ،وكـان َمـن معــك ِمـن املهـاجرين َمـن هلـم قرابـات ََي ُمـون أهلــيهم
كن ُ
وأمـواهلم ،فأحببــت -إذ فــاتين ذلــك ِمــن النرســب فــيهم -أن أ رِ
َختــذ عنــدهم يـَ ًـدا ََي ُمــون قـرابيت ،ومل أَفْـ َعلــه
َ
ِ
ضـا بـالكفر بعـد اإلسـالم ،فقـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم" :أ ََمـا إنرـهُ قَـ ْد
تدادا عن ديين ،وال ِر ً
ار ً
ص َدقَ ُكم" ،فقال عمر :يا رسول اهلل ،دعين أَض ِرب عُنُق هـذا املنـافق ،فقـال" :إِنرـهُ قَـ ْد َشـ ِه َد بـَ ْد ًراَ ،وَمـا
َ
ِ
ِ
ِ
ر
ر
ت لَ ُك ْـم" ،فـأنزل اهلل عـز
يك لَ َع رـل اللـهَ اطلَ َـع َعلَـى َم ْـن َشـه َد بـَ ْد ًرا فَـ َق َ
يُ ْدر َ
ـالْ :اع َملُـوا َمـا ش ْـئتُ ْم فَـ َقـ ْد َغ َف ْـر ُ
وجل :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﭐﱢ [املمتحنة.)1( "]1:
صـلِّي مـع النــر صـلى اهلل عليــه وسـلم مث يــأ
َ -2ع ْـن َجـابِر رضــي اهلل عنـه قَـ َ
ـال" :كـان معــاذ يُ َ
فص ـلرى ليلــة مــع النــر صــلى اهلل عليــه وســلم العشــاء ُمثّ أتــى قومــه فَـأَرمهم ،فــافتتح بســورة
فيَ ـ ُـؤّم قومــهَ ،
ـت يــا فــالن؟ قــال :ال واهلل،
البقــرة ،فـ ْ
ص ـلرى َوحـ َـده وانصــرف ،فقــالوا لــه :أَنَافَـ ْقـ َ
ـاحنََرف َر ُجــل فَ َس ـلرم مثُر َ
وآلتني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َفلُ ْخِ َربنّه  "...احلديث(.)2
ال :إِنرهُ ُمنَافِ ذق"(.)4( )3
ويف رواية" :فَـبَـلَ َغ ذلك ُمعاذًا ،فَـ َق َ
()6( )5
كرت ،واهلل أعلم .
فهذان احلديثان يدالن على ما ذَ ُ
وضوحا مبا َسأَذكر بعده:
ولَ َع ّل ذلك يزيد
ً
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .4274 4890 ، ، 3007 :واللفظ له .مسلم" ،صحيح مسلم"،
رقم.2494 :
( )2البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6106 ،705 ،701 :مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.465 ،465 :
واللفظ له.
( )3البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6106 :مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.465 :
( )4وللوقوف على مزيد من اآلثار حول ذلك ين،ر يف الباركود:
صني أو غريمها كان ُمناف ًقا؛ ألَ رن النر صلى اهلل عليه وسلم مل
( )5وليس املراد أ رن َمن ُرمي بذلك يف هذين النر ر
يُِقّر القائل بوصفه بالنِّفاق يف بعضها كما هو ظاهر ،وإمنا أوردت ذلك للتدليل على ما تَـ َقرر لدى الصحابة
رضي اهلل عنهم يف هذا املعىن املشار إليه فحسب ،واهلل أعلم.
ُ
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املطلب الرابع :دوافع املنافقني:

ِ
صــدر رإال عــن عــدو ُم ـرتبِّص باإلســالم وأهلــه،
رمبــا يَ ْس ـبِق إىل كثــري مــن األذهــان أ رن النِّفــاق ال يَ ْ
يريــد بــذلك الكيــد واملكــر والســوء باإلســالم واملســلمني ،وهــذا لــيس علــى إطالقــه؛ وذلــك أ رن املنــافقني
ِمن هذه احليثية -الدوافع -فتلفون على أصناف ُمتعددة ،فمن ذلك:
صـ ّد عـن سـبيل اهلل تعـاىل .وهـذا
ظاهرا للكيـد واملكـر وال ر
الصنف األولَ :من دخل يف اإلسالم ً
ِ
َخـ َـرب اهلل عــنهم بقولــه :ﱣﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
يَ ْ
صـ ُـدق علــى ُمنــافقي اليهــود وغــريهم الــذين أ َ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

ﱢ ﱣﭐﱢ اآلية [آل عمران.]73-72:
وقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

ﱣﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﭐﱢ اآلية [املائدة.]41:

وقولـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱢ

[املائدة.]61:
وقول ـ ـ ــه :ﱣﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉﭐﱢ [البقرة.]77-76:
وقولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه:

ﱣﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞﭐﱢ [التوبة.]67:
وقول ـ ــه :ﱣﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﭐﱢ [التوبة.]74-73:
الصنف ،كما يف قوله تعاىل :ﱣﱜ
أيضا كثري ِمن اآليات يف َشأْن املنافقني ِمن هذا ِّ
وهكذا ً

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱢ [البقرة ]10-8:إىل قوله:
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﭐﱢ [البقرة.]14:

{ﲪ

وقوله تعـاىل:

ﱣﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

ﲐ ﲑﭐﱢ [املنافقون.]1:
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وقول ــه تع ــاىل :ﱣﲮ ﲯ ﲰ ﲱ} [املن ــافقون ،]4:إىل
ﲋﭐﱢ [املنافقون.]8:

قول ــه:ﭐﱣﲈ ﲉ ﲊ

وقول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﭐﱢ اآلي ـ ـ ـ ــة
[احلشر.]11:
ِ
الع َقبَــة( )1وبــني
وممــا يـُ َو ِّ
ضــح هــذا املعــىن :مــا جــاء عــن الطَُّفيــل قــال :كــان بــني َر ُجــل مــن أهــل َ
الع َقبَــة؟ قــال :فقــال لــه
حذيفــة بعــض مــا يكــون بــني النرــاس ،فقــال :أَنْ ُشــدك بــاهلل ،كــم كــان أصــحاب َ
كنت منهم فقد كـان القـوم ةسـة عشـر،
القوم :أ ْ
َخِربه إذ َسأَلك .قالُ :كنرا ُُن َرب أَ رهنم أربعة عشر ،فإن َ
وعـ َذ َر ثالثـةً.
ب هلل ولرسـوله يف احليـاة الـدنيا ويـوم يقـوم األشـهادَ .
وأشهد باهلل أَ رن اثين عشر مـنهم َح ْـر ذ
قــالوا :مــا مسعنــا منــادي رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ،وال علمنــا مبــا أراد القــوم .وقــد كــان يف َحـرة
ِ
ِِ
ِ
قوما قد َسبَـ ُقوه ،فَـلَ َعنَهم يومئذ(.)2
َح ذد" ،فوجد ً
يل ،فَ َال يَ ْسبِ ْق ِين إلَْيه أ َ
فمشى ،فقال" :إ رن الْ َماءَ قَل ذ
إىل غــري ذلــك ِمــن النصــوص الدالــة علــى أَ رن هــؤالء علــى ِعلــم حبــاهلم ونَِفــاقهم ،وأ رن مقصــودهم
صد عن دين اهلل ال َق ِومي.
اإلفساد بني املؤمنني ،وال ر
الصنف إال يف املدينة كما سيأ إن شاء اهلل.
وجد هذا ِّ
ومل يُ َ
ِ ِ
صـد للكيـد واملكـر
ِّ
ظاهرا ليَ ْحقن َد َمهُْ ،
وَي ِرز ماله دون قَ ْ
الصنف الثانيَ :من دخل يف اإلسالم ً
واإلفساد.
ص ّـور وجـوده إال بعـد ظهـور اإلسـالم وقـوة املسـلمني ،وكـان ذلـك بعـد غـزوة
وهذا ِّ
الصنف ال يـُتَ َ
بدر كما سيأ .
وتأمــل هــذه اآليــات األربــع ِمــن ســورة النســاء ِمــن قولــه تعــاىل :ﱣﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﭐﱢ

[النسددداء ،]88:إلددد قولــه:

ﱣﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ

ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﭐﱢ [النساء.]91:
رعّرض هلا ،وأ ََمر بقتل الثانية.
فذكر فئتني نـَ َهى عن قَـْتل األوىل ،أو التـ َ
( )1موضع يف طريق تبوك ،اجتمع املنافقون فيها للغَدر برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
( )2مسلم" ،صحيح مسلم" ،رقم.2779 :
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الص ـ ــنف األول والث ـ ــاين -يف بع ـ ــض املن ـ ــافقني ،فيك ـ ــون مقص ـ ــودهم
وق ـ ــد َُْيتَم ـ ــع الوص ـ ــفان ِّ -
صد الكيد لإلسالم وأهله.
ومطلوهبم األمرين :حتصيل مصاحل ذاتية ،مع قَ ْ
أصال ،فعاد
ِّ
لض ْعف إ انه وقِلّة يَِقينه ،ورمبا ارتَ ّد عن دينه ً
الصنف الثال َ :من يقع يف النِّفاق َ
صراحة؛ البتالء َعرض له أو غري ذلك ،كما قال تعاىل :ﱣﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
َ
إىل الكفر َ َ

ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﭐﱢ

[احلج ،]11:وقال تعاىل:

ﱣﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭐﱢ [العنكبوت.]11-10:
وممــا يــدل علــى هــذا املعــىن :حــديث عائشــة رضــي اهلل عنهــا قالــت" :ملــا أُسـ ِري بــالنر صــلى اهلل
ّ
صـدرقه
و
ـه
ـ
ب
ـن
ـ
م
آ
ـان
ـ
ك
ـن
ـ
عليــه وســلم ِمــن املســجد األقصــى أصــبح َُيَــدِّث النــاس بــذلك ،فارتــد نــاس مم
ََ
وفُتِنُوا بذلك عن دينهم.)1( "...
وسيأ مزيد شواهد لذلك.
رحول إىل نوع نِفاق يف َحقِّه لشدة نزلت به ،أو ُشْبهة عرضت له(.)2
فمثل هذا ِّ
الصنف يـُتَ َ
ص ّور الت َ
وإذا استحضرنا مـا َسـبَق مل نَ ْسـتَبعد وجـود أفـراد ِمـن هـذا النـوع يف املرحلـة امل ِّكيـة ،وكـذلك بعـد
َ
اهلجرة قبل غزوة بدر.
وقد تدل لذلك ظواهر بعض اآليات يف القرآن الكرمي -كما سيأ  -بنـاء علـى بعـض األوجـه
يف التفسري كما سنذكر إن شاء اهللً.

(ِ )1ممد بن عبد اهلل احلاكم" ،املستدرك على الصحيحني" .حتقيق مصطفى عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1411 ،ه1990-م) ،رقم .4458 ،4407 :وقال" :صحيح على شرط الشيخني ومل
فرجاه" ،ووافقه الذهر .الاللكائي" ،شرح أصول االعتقاد" ،رقم1430 :؛ واللفظ له .وصححه األلباين.
ِممد ناصر الدين األلباين" ،سلسلة األحاديث الصحيحة"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف) ،رقم.306 :
( )2ين،ر :ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى" .282-278 ،271 ،252-251 ،247 ،244 :7 ،وَند يف كتب
التاريخ بعد بعض احلوادث الكبار عبارات ،مثل( :وَنم النفاق)( ،وراع سوق النفاق) ،وحنو ذلك .ين،ر
على سبيل املثال :علي بن أيب الكرم ِممد أبو احلسن عز الدين ابن األثري اجلزري" ،الكامل يف التاريخ".
حتقيق عمر عبد السالم تدمري( ،ط ،1بريوت  -لبنان :دار الكتاب العريب1417 ،هـ1997-م):6 ،
 .580أمحد بن علي املقريزي" ،السلوك ملعرفة دول امللوك" .حتقيق ِممد عبد القادر عطا( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997-م) .359 :7 ،عبد الرمحن بن حسن اجلرب " ،تاريخ عجائب اآلثار
يف الرتاجم واألخبار"( .بريوت :دار اجليل).269 :3 ،
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املبحث الثاني :يف بيان أول ظهور النفاق يف هذه األمة
املطلب األول :هل وقع نفاق يف مكة؟
ِ
ِ
وجــد يف مكــة قبــل ظهــور اإلســالم يف
ـريا لــدى عامــة أهــل العلــم أ رن النِّفــاق مل يُ َ
مــن املُ ْشــتَهر كثـ ً
املدينـة؛ لكـون مكـة آنـذاك موضـع ظهـور للمشـركني وغلبـتهم ،وكـان املسـلمون مستضـعفني فيهـا ،فلــم
يُوجد ما يدعو إىل النِّفاق.
قالوا :إمنا كان النِّفاق يف املدينة بعد ظهور اإلسالم وقوة املسلمني ،وذلك بعد غزوة بدر.
وَيتَ ُّجون لذلك مبا أخرجه البخـاري يف صـحيحه ِمـن حـديث أسـامة بـن زيـد رضـي اهلل عنـه ملـا
َْ
ِ
ومـر مبجلــس فيــه
َركــب النــر صــلى اهلل عليــه وســلم ،وســار إىل ســعد بــن عُبــادة رضــي اهلل عنــه يعــودهَ ،
عبداهلل بن أُيب بن سلول ،وذلك قبل أن يُسلم ،وقد جاء يف هذا احلديث قوله" :فلمـا َغ َـزا رسـول اهلل
ومــن معــه ِمــن
ـدرا ،ف َقتَــل اهلل بــه َ
صــناديد كفــار قـريش ،قــال ابـ ُـن أُيب بــن ســلول َ
صــلى اهلل عليــه وســلم بـ ً
وعبَـ َـدة األوثــان :هــذا أ َْمـ ذـر قــد تَـ َو رجــه ،فبــايـَعُوا الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى اإلســالم
املشــركني َ
فأسلَموا"(.)1
ْ
قال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهلل" :وأمـا قبـل اهلجـرة فلـم يكـن النـاس إال مـؤمن أو كـافر،
ومــن مل
ـاهراَ ،
مل يكــن هنــاك ُمنــافق؛ فــإن املســلمني كــانوا مستضــعفني ،فكــان َمــن َآمـ َـن َآمـ َـن باطنًــا وظـ ً
يُؤمن فهو كافر ،فل رما هاجر النر صـلى اهلل عليـه وسـلم إىل املدينـة ،وصـار للمـؤمنني هبـا ِعـز وأنصـار،
ودخــل مجهــور أهلهــا يف اإلســالم طَوعــا واختيــارا :كــان بيــنهم ِمــن أقــارهبم ِ
ومــن غــري أقــارهبم َمــن أظهــر
ً
ً
ُيب بــن
اإلســالم ُموافق ـةً ،رهب ـةً أو رغبــة ،وهــو يف البــاطن (كـ)2ـافر ،وكــان علــى رأس هــؤالء عبــد اهلل بــن أ َّ
َسلول ،وقد نزل فيه ويف أمثاله ِمن املنافقني آيات" .
أيضــا" :قـال أمحــد بــن حنبـل وغــريه :مل يكــن ِمـن املهــاجرين ُمنــافق ،وإمنـا كــان النِّفــاق يف
وقـال ً
ؤمن وي ِ
هاجر إال من هـو م ِ
قبائل األنصار؛ فإن مكة كانت للكفار ،مستَولِني عليها ،فال ي ِ
ـؤمن ،لـيس
ُ
َ
ُ
ُ
ُْ
ِ
هناك داع يدعو إىل النِّفاق ،واملدينـة آمـن هبـا أهـل ال رشـوكة ،فصـار للمـؤمنني هبـا ع ّـز َوَمنَـ َعـة باألنصـار،
( )1البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم .6207 ،4566 :قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل" :قوله( :هذا أ َْمذر قد
تَـ َو رجه) ،أي :ظهر َو ْجهه .قوله( :فبايَعوا) بلفظ املاضي ،وَيتمل أن يكون بلفظ األمر" اهـ .ابن حجر،
"فتح الباري".233 :8 ،
( )2ابن تيمية" ،اإل ان األوسط".10 ،
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فَمن مل يِ ،هر اإل ان آذوه ،فاحتاع املنافقون إىل إظهار اإل ان مع أ رن قلوهبم مل تُ ِ
ؤمن"(.)2()1
َ ُ
و كن اإلشارة هنا إىل ثالثة أمور:
األول :إىل أن األشــهر ممــا ََيتَ ّجــون بــه؛ ِمــن أ رن َدواعــي النِّفــاق كانــت ُمْنتَ ِفيــة يف مكــة آنــذاك؛
للمشركني.
لكون املسلمني يف حالة استضعاف َوقَـ ْهر ،وكانت الغَلَبَة ُ
فهذا ي،هر جوابه إذا اعتربته مبا ذَ َكرنا يف بعض املقدمات ال رسابقة؛ ِمن كون اإلنسـان رمبـا يـَ َقـع
يف النِّفــاق مبــا قَــد يَصـ ُـدر عنــه ِمــن أق ـوال أو أفعــال وهــو ال يَ ْشــعر ،وأَ رن املــرء قَــد يـَتَـ َقلرــب بــني اإل ــان
والكفــر والنِّفــاق ،ورمبــا كــان إىل أَحــدها أقــرب ِمنــه إىل غــريه ،ورمبــا َخلَــط بــني إ ــان وكفــر ،أو إ ــان
ونِفــاق ،ورمبــا متََ رحــض لواحــد منهــا ،وكــذلك مــا يـَتَـ َعلرــق بــدوافع املنــافقني ودواعــي النفــاق ،فقــد يـُنَــافق
ِِ
ضــت لــه ،أو رغبــة أو رهبــة ،وأ رن املنــافقني كــانوا علــى أحـوال ِمــن
الرجــل لشـ ّدة نزلــت بــه ،أو ُشـ ْـبهة َعَر َ
حيث الكيد لإلسالم وأهله وخالف ذلك.
ِ
وضعف املنتسبني إىل اإلسالم ،فيحصـل
وجد يف أوقات الغُْربة َ
واملقصود أ رن من النفاق ما قَد يُ َ
بسبب ذلك تراجع أو تَـلَ ّون لدى بعض ضعفاء اإل ان؛ لِيَ ْسلَم أو يـَ ْغنَم بزعمه.
وإذا اتضح هذا املعىن تَـبَـ رني ما قد يكون جوابا عن هذا االحتجاع مبا ذُكِر ،واهلل أعلم.
الثاني :أَ رن حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنه الذي اشتهر االستدالل به على ما ذُكـر لـيس
فيــه نـَ ْفــي وقــوع النِّفــاق يف مكــة .وغايــة مــا هنالــك أَنّــه يــذكر حــال طائفــة ِمــن املنــافقني ُوجــدت يف
املدينة.
()3
الثال  :مــا ذُكِـر ِمــن أَ رن املهـاجرين مل يكــن فـيهم ُمنــافق َِمَ ّـل تســليم ،وإمنـا الكــالم يف طائفــة
ورّمبا بعض ضعفاء اإل ان يف املدينة قبل غزوة بدر ،كما سنذكر يف املطلب الثاين.
مل َُتاجرُ ،

( )1ابن تيميةُ" ،مموع الفتاوى".201 :7 ،
( )2وللمزيد من النقوالت حول ذلك ين،ر يف الباركود:
( )3كان املهاجرون يَِف ُدون إىل املدينة من نواحي اجلزيرة العربية من القبائل امل ْختَلِفة ،وبعضهم من األعراب،
ُ
ورمبرا َكاثـَُروا األنصار يف بعض األوقات.
ُ
واملقصود أن إطالق لقب املهاجرين ال فتص بأهل مكة دون غريهم.
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املطلب الثاني :يف اآليات اليت قد يفهم من ظاهرها وقوع النفاق يف مكة:
سيكون الكالم يف هذا املطلب على ِمورين:
المحور األول :اآليات في الس َور المكية:
اآلي ة األول ى :قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲎﲏ

ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ ﱢ [العنكبوت.]11-10:
صـ ِّـرحة بــذكر املنــافقني ،والكــالم فيهــا يـَتَـ َوقرــف علــى معرفــة كــون ســورة العنكبــوت
هــذه اآليــة ُم َ
مكية أو مدنية ،وكذلك القول يف هاتني اآليتني ِمن هذه احليثية ،ودونك أقاويل أهل العلم يف ذلك:
اختلف أهل العلم يف سورة العنكبوت :أهي مكية أم مدنية؟ على أقوال:
الق ول األول :أهن ــا مكي ــة كله ــا( ،)1وه ــو َم ـ ْـروي ع ــن اب ــن عب ــاس( ،)2واب ــن الـ ـزبري رض ــي اهلل
عـنهم( ،)3وعكرمــة( ،)4واحلسـن( ،)5وعطــاء( ،)6وقتــادة( ،)7وجـابر بــن زيــد( ،)1ومقاتـل بــن ســليمان(،)2
( )1ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع
ألحكام القرآن" .323 :13 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
(ِ )2ممد بن أيوب ابن الضريس" ،فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل باملدينة" .حتقيق غزوة
بدير( ،ط ،1دمشق :دار الفكر1408 ،هـ1987-م) .33 ،أمحد بن ِممد النحاس" ،الناسخ واملنسوخ".
حتقيق دِ .ممد عبد السالم ِممد( ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح1408 ،هـ) .611 ،أمحد بن احلسني
البيهقي" ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1405 ،هـ)،
 .144-143 :7وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه ،ين،ر :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،الدر املنثور
يف التفسري باملأثور"( .بريوت :دار الفكر).449 :6 ،
( )3عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".449 :6 ،
( )4البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )5البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )6ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،السمعاين" ،تفسري القرآن" .165 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد
املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )7أخرجه أبو بكر ابن األنباري -كما يف اإلتقان للسيوطي .-ين،ر :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي" ،اإلتقان يف علوم القرآن" .حتقيق ِممد أبو الفضل إبراهيم( ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،
1394هـ).44 :1 ،
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()3
الزهري( ،)4وعلي بن أيب طلحة(.)5
وعلي بن احلسني  ،و ُّ
القول الثاني :أهنا مدنية كلها( ،)6وهو مروي عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا(- )7يف إحـدى
الروايتني عنه ،-وقتادة يف رواية(.)8
ويــدخل ِضــمن هــذا القــول مــا ُرِوي عــن علــي رضــي اهلل عنــه أهنــا نزلــت بــني مكــة واملدينــة(،)9
على اعتبار أ رن ما نـََزل بعد اهلجرة فهو َم َدين ،ولو يف طريق اهلِ ْجرة.
القول الثال  :أ رن منها ما نـََزل يف مكة ،ومنها ما نـََزل يف املدينة.
واختلف القائلون هبذا القول مجلة يف تفاصيله على أقوال:
 -1أنه نزل صدرها ( )11-1يف املدينة ،والباقي نزل مبكة .وهـو مـروي عـن ال رشـعر( ،)10وبـه
قال َيىي بن سالم(.)11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
( )2مقاتل بن سليمان البلخي" ،تفسري مقاتل بن سليمان" .حتقيق عبد اهلل ِممود شحاته( ،ط ،1بريوت :دار
إحياء الرتاث1423 ،هـ).371 :3 ،
( )3علي بن أمحد الواحدي" ،أسباب نزول القرآن" .حتقيق عصام بن عبد احملسن احلميدان( ،الدمام :دار
اإلصالح1412 ،هـ1992-م).13 ،
(ِ )4ممد بن مسلم الزهري" ،الناسخ واملنسوخ ،وتنزيل القرآن مبكة واملدينة" .حتقيق حامت صاحل الضامن،
(ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1998-م).42-37 ،
( )5أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي" ،فضائل القرآن" .حتقيق مروان العطية ،وِمسن خرابة ،ووفاء تقي الدين،
(ط ،1دمشق  -بريوت :دار ابن كثري1415 ،هـ1995-م).365 ،
( )6ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،ابن اجلوزي" ،زاد املسري" .398 :3 ،القرطر" ،اجلامع
ألحكام القرآن" .323 :13 ،الشوكاين" ،فتح القدير".221 :4 ،
( )7ين ،ــر :امل ــاوردي" ،النك ــت والعي ــون" .274 :4 ،اب ــن اجل ــوزي" ،زاد املس ــري" .398 :3 ،الق ــرطر" ،اجل ــامع
ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )8ين،ر :السابق.
( )9ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .274 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".323 :13 ،
( )10ين،ر :البغوي" ،معامل التنزيل" .235 :6 ،وبه قال صاحب الكشاف ،ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف":3 ،
 .438وظــاهر عبارتــه أهنــا مكيــة ســوى ( ،)11-1وهــذا َيتمــل مــن حيــث الوصــف بكــون الســورة مكيــة أو
مدنية أن يكون ذلـك باعتبـار أغلـب آياَتـاِ .
ومـن أهـل العلـم َمـن يَعتَِـرب يف ذلـك صـدر السـورة ،وعليـه -علـى
القول بأن صدرها نـََزل يف املدينة -فهي َم َدنِيّة سوى ما استُثِْين .و ْاعتَِرب ذلك يف األقوال بعده.
( )11القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم".619 ،615 :2 ،
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 -2أنه نـََزل ِمن ( )10-1يف مكة ،والباقي يف املدينة .وبه قال هبة اهلل بن سالمة(.)1
 -3عكس القول السابق .وهو رواية عن قتادة( ،)2واختاره ابن عطية(.)3
وحاصل الكالم يف اآليتني:
أوًل :على القول بأَ رن السورة مدنية أو أَ رن صدرها -مبـا يف ذلـك اآليـة رقـم (َ -)11م َـدِينّ؛ فـال
ا
ُح رجة فيها لوجود النِّفاق يف َم ركةً.
ويف هذا املقام ََْي ُسن الترـْنبِيه إىل أَ رن احلكم على السورة أو اآلية بكوهنا مكية أو مدنيـة ُمتَـ َوقِّـف
()4
على النرقل ،وال ي ِ
ـثال قـد ذُكـر فيهـا اليهـود،
ص ّح ِّادعـاء ذلـك مبُ َج ّـرد اجتهـاد امل َف ِّسـر ؛ لكـون اآليـة م ً
َ
ُ
أو النِّفاق ،أو اجلهاد ،أو حنو ذلك مما استَـ َقّر عنده أنه مما كان يف املدينة.
وذلــك العتبــارات ِع ـ ّدة ،فقــد تَـتَ َح ـ ّدث اآليــة عــن أَمــر قــد يكــون لــه وجــود يف مكــة خالفًــا ملــا
مثال ،ورمبا مسألتنا هذه (النِّفاق).
يـَ ْعتَ ِقده الـمـَُف ِّسر ،كالزكاة ً
ستقبال يف املدينة(.)5
كما قد تنزل اآلية يف مكة ويف ضمنها إشارة إىل ما َسيَـ َقع ُم ً
وهذا له أمثلة ُمَتـ َعدِّدة ال ُمال لذكرها هنا ،ولكن مما قد يـَْل َحق بذلك ما سيأ ِمن توجيه يف:
مجيعا يف مكة ،أو أ رن صـدرها نـَ َـزل يف مكـة إىل اآليـة رقـم (،)11
ثانياا :على القول بأهنا نزلت ً
فقــد يُســتدل هبــا علــى وجــود النِّفــاق مبكــة( ،)6ولكــن ذلــك غــري ُم َس ـلرم عنــد املــانعني لــذلك ،حيــث
يـُ َو ِّجهونه باعتبار أنه ِمن قبيل اإلخبـار عـن أ َْمـر غيـر قـد َحتَ رقـق بعـد ذلـك يف املدينـة ،فيكـون ِمـن قبيـل
صـِّـرحة بـذلك يف اآليــة الثانيـة ِممـرـا
اإلعجـاز بـذكر املُغَيربــات .وسـتقف علــى عبـارات بعــض أهـل العلـم املُ َ
سأذكر هنا.
ثالثاا :على القول املروي عن علي رضي اهلل عنه ِمن أَ رهنا نزلت بني مكـة واملدينـة ،فهـذا -كمـا
َسبَق -له حكم املدين ،لكن إن كان املقصود يف طريق اهلجرة فهذا قد يُستَ َدل بـه علـى وجـود النِّفـاق
( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".398 :3 ،
( )2اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .14 :20 ،وع ـزاه الس ــيوطي إىل عب ــد ب ـن محي ــد ،واب ــن املن ــذر .ين ،ــر :الس ــيوطي" ،ال ــدر
املنثور" .450 :6 ،وأخرجه احلارث احملاسـر ،بلفـظ" :مكيـة رإال عشـر آيـات منهـا" .احلـارث بـن أسـد احملاسـر" ،فهـم
القرآن ومعانيه" .حتقيق حسني القوتلي( ،ط ،2بريوت :دار الكندي ،دار الفكر1398 ،هـ).396-395 ،
( )3ابن عطية" ،احملرر الوجيز".305 :4 ،
( )4ين،ر :خالد بن عثمان السبت" ،قواعد التفسري مجعا ودراسة"( .ط ،1دار ابن عفان1421 ،هـ).78-77 :1 ،
( )5ين،ر :السبت" ،قواعد التفسري مجعا ودراسة".78 :1 ،
( )6وقد وردت بعض اآلثار اليت تُ ْشعِر هبذا املعىن عن مجاعة ِمن ال رسلف ،وللوقوف عليها ين،ر يف الباركود:
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قبل غزوة بَدر ،بل قبل دخول النر صلى اهلل عليه وسلم املدينة.
وقــد مـر بــك جـواب َمــن نـَ َفــى وجــود النِّفــاق يف مكــة عــن مثــل هــذا ِمــن حيــث إهنــم َعــدُّوه ِمــن
قَبيل ما نـََزل قبل وقوع حكمه.
وبنـاء علـى مـا ســبق :فلـيس يف اآليـة ُح رجــة قاطعـة علـى وجـود النِّفــاق يف َم ركـة ،إمـا باعتبــار أَ رن
السورة بأكملها -كان يف املدينة ،أو لِ َما ذُكر ِمن تَوجيه بعضـهم للقـول
مكان نزول اآلية (- )11أو ُّ
بأهنا نزلت يف مكة ،إال أَ رن ذلك كان قَبل وقوع حكمه.
وعليه :فاآلية حتتمل ،وليست حبجة قَطْعِيرة ،واهلل أعلم.
اآلي ة الثاني ة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚﲛﲜﱢ
[املدثر.]31:
وال ففــى أَ رن ســورة املــدثر ِم ـن أول مــا نَ ـَزل يف مكــة ،فَـ ِذ ْكر (الــذين يف قلــوهبم َم ـَرض) يف هــذه
السورة َيتمل أن يراد به النِّفاق ،أو غري ذلكِ .
ومن هنـا َوقَـع االخـتالف بـني املفسـرين يف معـىن ذلـك
ُّ
ُ
على قولني يف اجلملة:
القول األول :أنه النِّفاق ،وعليه األكثر ِمن املفسرين .وهو َمروي عن الكلر( ،)1وقتادة(.)2
القول الثاني :أنه ليس مبعىن النفاق ،وإمنا مبعىن االضطراب ،وضعف اإل ان(.)3
وجــوز بعضــهم أن يكــون امل ـراد بــذلك :ال رش ـك .قــالوا :ألَ رن أهــل مكــة كــان أكثــرهم َش ـ ِّ
اكني،
وبعضهم كانوا قاطعني بال َكـ ِذب( ،)4أو باعتبـار أَ رن ال رشـك والريـب كائنـان يف الكفـار(َ .)5و َمحَلـه ُمقاتـل
ابن سليمان على اليهود ِمن أهل املدينة ،وأما (الكافرون) فاملشركون ِمن أهل مكة(.)6
السـ ـورة نازلت ــان يف مك ــة َو رجهـ ـوا ذل ــك باعتب ــار أَنـر ـه إخب ــار ع ــن
مثُر إِ رن ال ــذين ق ــالوا ب ــأن اآلي ــة و ُّ
ُمســتَقبل ،قــالوا :ألنــه كــان يف معلــوم اهلل تعــاىل أَ رن النِّفــاق ســيحدث يف املدينــة ،فــأخرب َع رمـا ســيكون،
( )1الواحدي" ،التفسري البسيط".440 :22 ،
( )2ابـن جريـر" ،جـامع البيـان" .440 :24 ،وعـزاه السـيوطي إىل عبــد بـن محيـد ،وابـن املنـذر .ين،ـر :الســيوطي،
"الدر املنثور".334 :8 ،
( )3نقله بعض املفسرين عن احلسني بن الفضل ،ين،ـر :الواحـدي" ،التفسـري البسـيط" .440 :22 ،ابـن عطيـة،
"احملرر الوجيز" .396 :5 ،الرازي" ،مفاتيح الغيب" .712 :30 ،الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )4ين،ر :الرازي" ،مفاتيح الغيب".712 :30 ،
( )5ين،ر :الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )6البلخي" ،تفسري مقاتل".498 :4 ،

- 103 -

بدء ظهور النفاق في هذه األمة من خالل القرآن الكريم ،د .خالد بن عثمان السبت

فيكون املعىن يف اآلية :وليقول املنافقون الذين يـَْنجمون يف ُمستَـ ْقبَل الرزمان باملدينة بعد اهلجرة.)1(...
وصرح بعضهم أَ رن ذلك ِمن قَبِيل امل ِ
عجز ،حيث أَ ْخ َرب عن َغيب َسيَـ َقع ،فكان كما أخرب(.)2
ََ
ُ
وحاصــل القــول يف هــذه اآلي ـة كمــا ذكرنــا يف اآلي ـة قبلهــا ،فَ ِه ـي ليســت بــنَص قــاطع يف وقــوع
ص ـر عــن االحتجــاع بــاليت قبلهــا؛ ِم ـن جهــة أَ رن األُوىل
النِّفــاق يف مكــة ،بــل االحتجــاع هبــا لــذلك يـَ ْق ُ
صـِّرحة بـ ِـذ ْكر النِّفــاق ،أمــا هــذه فـ َذ َكر اهلل تعــاىل (الــذين يف قلــوهبم َمـَرض) ،وقــد عرفــت قبـ ُـل أَ رن ذلــك
ُم َ
يُراد به النِّفاق يف غالب استعمال القرآن ،لكن ذلك ليس ِمل اتفاق.
اآلي ة الثالث ة :قول ــة تع ــاىل :ﱣﭐ ﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱢ[احلج.]53:
والقول يف هذه اآلية يتوقف على أمرين:
األول :هل السورة مكية أو مدنية؟ وكذلك اآلية.
الثاين :يف املراد بـ (الذين يف قلوهبم مرض).
ُ
فقــد وقــع االخــتالف يف ســورة احلــج ،وكــذا هــذه اآليــة منهــا علــى أقــوال ،كــن أَن َُن ِملهــا يف
ئيسني ،مث نـُ َفِّرع عنهما:
قولني ر َ
القول األول :أَ رن السورة مدنية.
وقد اختلف أصحاب هذا القول على قولني:
()4
()3
األول :أَ رن الســورة مدنيــة بكاملهــا .وهــو َم ـروي عــن اب ــن عب ــاس  ،واب ــن ال ـزبري رضــي اهلل
عـ ــنهم ،والضـ ــحاك( ،)5وعكرمـ ــة ،واحلسـ ــن( ،)6وقتـ ــادة -يف روايـ ــة ،)7(-والزهـ ــري( ،)8وعلـ ــي بـ ــن أيب

( )1ين،ــر :الواحــدي" ،التفســري البســيط" .440 :22 ،الزُمشــري" ،الكشــاف" .652 :4 ،القــرطر" ،اجلــامع
ألحكام القرآن" .82 :19 ،الشوكاين" ،فتح القدير".396 :5 ،
( )2ين،ر :الرازي" ،مفاتيح الغيب".712 :30 ،
( )3البيهقي" ،دالئل النبوة" .144-143 :7 ،وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )4عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )5ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )6أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )7أخرجه أبو بكر ابن األنباري -كما يف اإلتقان .-ين،ر :السيوطي" ،اإلتقان".44 :1 ،
( )8الزهري" ،تنزيل القرآن".42-41 ،
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طلحة( ،)1وبه قال واملاوردي( ،)2والواحدي(.)3
الثـاين :أهنـا نزلــت يف املدينــة إال أربـع آيــات منهــا نزلــت مبكـة ،وهــي قولــه تعــاىل :ﱣﭐﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱢ [احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ،]52:إىل قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﱢ

()5
()4
السعود(.)6
[احلج .]55:وهو مروي عن قتادة  ،وبه قال َيىي بن سالم  ،واختاره أبو ُّ
تنبيه :يَلحق بـالقول بأهنـا نازلـة يف املدينـة قـول بعضـهم :إهنـا نزلـت بـني مكـة واملدينـة ،باعتبـار
أَ رن ذلك له حكم املدين.
صطَلِق( ،)7علــى أَ رن الســورة
وهكــذا قــول الفريوزآبــادي بــأن صــدر الســورة نَ ـَزل يف غــزوة بــين امل ـُ ْ
تكون مكية أو مدنية بالنر،ر إىل نزول أَروهلا.
القول الثاني :أهنا نزلت يف مكة(.)8
وقد اختلف القائلون بذلك يف تفصيله على أقول:
()9
األول :أهنا نازلة بكاملها يف مكة .واختاره البقاعي .

الث اني :أهنـ ـ ـ ــا مكيـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــوى آيتـ ـ ـ ــني :قولـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ

( )1أبو عبيد اهلروي" ،فضائل القرآن".365 ،
( )2املاوردي" ،النكت والعيون".5 :4 ،
( )3علي بن أمحد الواحدي" ،التفسري الوسيط" .حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي ِممـد معـوض ،د.
أمحـد ِممــد صـرية ،د .أمحــد عبـد الغــين اجلمـل ،د .عبــد الـرمحن عــويس( ،ط ،1بـريوت :دار الكتــب العلميــة،
1415هـ1994-م).257 :3 ،
( )4احملاسر" ،فَهم القرآن" .396-395 ،وعزاه السيوطي إىل ابن املنذر .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".3 :6 ،
( )5القريواين" ،تفسري َيىي بن سالم".353 :1 ،
(ِ )6ممــد بــن ِممــد أبــو الســعود" ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكــرمي"( .بــريوت :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب) .91 :6 ،إال أنه قال بأهنن نزلن بني مكة واملدينة.
(ِ )7ممد بن يعقوب الفريوزآبادي" ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتـاب العزيـز" .حتقيـق ِممـد علـي النجـار،
(القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي).102 :1 ،
( )8نق ــل الفريوزآب ــادي اإلمج ــاع علي ــه .ين ،ــر :الفريوزآب ــادي" ،بص ــائر ذوي التميي ــز" .323 :1 ،ولك ــن اإلمج ــاع ال
يـَثْبت.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسـ ِم
الس َـوِر = امل ْقص ُـد األ ْ
صـاع ُد النرَ،ـ ِر لإل ْش َـراف َعلَـى َم َقاصـد ِّ
َمسَـى يف ُمطَابـَ َقـة ْ
( )9إبراهيم بن عمر البقـاعيَ " ،م َ
َ
ِ
لم َس رمى"( .ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1408 ،هـ1987-م).290 :2 ،
ُك ِّل ُس َورة ل ُ
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[احلج ،]11:واليت بعدها ،وهو َمروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما(.)1
الثال

 :أهن ــا مكي ــة س ــوى ث ــالث آي ــات ،وه ــي قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲐﲑﲒﲓ

ﲔﱢ [احل ـ ــج ،]19:إىل مت ـ ــام ث ـ ــالث آي ـ ــات ،وه ـ ــو م ـ ــروي ع ـ ــن اب ـ ــن عب ـ ــاس رض ـ ــي اهلل عنهم ـ ــا(،)2
وُماهد(.)3
الراب ع :أَ رهن ـا مكي ــة س ــوى أرب ــع آي ــات .وه ــي ال ــثالث الس ــابقة ،إىل قول ــه :ﱣﭐﲹﲺ ﱢ
[احلج .]22:وهو َمروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما(.)4
الخ ام  :أَ رهن ـا مكيــة ســوى ســت آيــات ،وهــي قولــه تعــاىل :ﱣﭐﲐﲑﲒ ﲓ

ﲔﱢ [احلــج ،]19:إىل قولــه :ﱣﭐﱇﱈﱉ ﱢ [احلــج .]24:واختــاره أبــو عمــرو الــداين(،)5
وصاحب الكشاف(.)6
الس اد  :أهنــا مكيــة ســوى عشــر آيــات ،وهــو قــول مقاتــل بــن ســليمان( ،)7وحكــاه ابــن عطيــة
عن النرـ رقاش(.)8
ونَ َس ـ ـب ابـ ــن عطيـ ــة والقـ ــرطر إىل اجلمهـ ــور أَ رن السـ ــورة ُمُْتَلِطـ ــة ،منهـ ــا مكـ ــي ،ومنهـ ــا مـ ــدين.
ص رححاه(.)9
َو َ
صره يف النقاط اآلتية:
وحاصل القول يف هذه اآلية الكر ة كن َح ْ
 -1فيمــا يـَتَـ َعلرــق بــاحلكم بكوهنــا َم ِّكيّــة أو مدنيــة فكمــا ســبق ِمــن القــول بــأ رن ذلــك ينبغــي أن يـُْب ـ َـىن
ـريا ِمــن املفس ـرين َيكــم يف ذلــك بنــاء علــى معـ ًـىن
علــى النرقــل ولــيس االجتهــاد ،وعرفـ َ
ـت أَ رن كثـ ً
( )1ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون".5 :4 ،
( )2النحاس" ،الناسخ واملنسوخ".561 ،
( )3ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )4ين،ر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )5أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين" ،البيان يف ع ّد آي القرآن" .حتقيـق غـا قـدوري احلمـد( ،ط ،1الكويـت:
مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ1994-م).189 ،
( )6الزُمشري" ،الكشاف".141 :3 ،
( )7البلخي" ،تفسري مقاتل".112-111 :3 ،
( )8ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .105 :4 ،وين،ر :القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".1 :12 ،
( )9املصدران السابقان.
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فَ ِهمه من اآلية ،وأَ رن ذلك مل يكن إال يف مكة أو املدينة .وهذا غري ُم َسلم.
 -2على القول بأَ رن السورة بأكملها نازلة يف املدينة فال دليل فيها على وجود النِّفاق يف مكة.
أما على األقوال األُخرى ،فاآلية حتتمل ،لكن ذلك يـَتَـ َوقرف على أمرين كما سيأ بعده:
 -3علـى قــول األكثــر أَ رن اآليــة نازلـة يف مكــة فإنــه يبقــى معرفــة املـراد ب ـﭐﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢهنــا.
وقد تَـ َق ردم الكالم فيه ،ويف ال َف ْرق بينهم وبني القاسية قلوهبم.
فَـ َعلَى قول َمن قـال بـأ ّن ﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢ هـم املنـافقون( ،)1فـإن ذلـك يتوقـف علـى أَمـر
آخر ،وهو املذكور بعده:
 -4علــى اعتبــار القــول امل َش ـار إليــه قبلــه فَـِإ رن ذلــك كــن أن يكــون ِم ـن بــاب اإلخبــار عــن أمــر مل يقــع
ُ
مبك ــة ،وإمنـ ــا سـ ــيُوجد القائ ــل بـ ــه يف املدينـ ــة ،فيك ــون إخبـ ـ ًـارا عـ ــن غي ــب ُمسـ ــتقبل ،كمـ ــا يف اآليـ ــة
السابقة.
ص قــاطع يف إثبــات وجــود
مجيع ـا ،فليســت بــنَ ّ
والخالص ة :أَ رن اآليــة حتتمــل؛ هلــذه االعتبــارات ً
النفاق يف مكة ،واهلل أعلم.
ضـ ـ رمنت قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ
ت ذ ير :يالح ــظ أَ رن الس ــورة ق ــد تَ َ
[احلج ،]11:وذلك شبيه حبال املنافقني ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف املبحث األول.
ويف الصــحيح عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قــال" :ﭐﱣﭐﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﱢ
ِ
ِ
ت َخْيـلُهُ ،قال :هـذا ِديـن
غالماَ ،ونُت َج ْ
[احلج ،]11:قال :كان الرجل يـَ ْق َدم املدينة ،فإن ولدت امرأته ً
صاحل ،وإن مل تَلِد امرأته ،ومل تـُْنتَج خيلُه ،قال :هذا ِدين ُسوء"(.)2
اآلي ة الرابع ة :قول ـه تع ــاىل :ﱣﭐﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱢ [املاعون.]7-4:
فهــذه اآليــات ،بــل الســورة بأكملهــا تَـتَحــدث عــن أوصــاف املنــافقنيِ ،
الس ـيرما أَ رن الوعيــد يف
ِ
ضـيِّعون تلـك الصـالة بتأخريهـا عـن
صـلِّني يف اجلملـة ،لكـن يُ َ
اآليات الثالث أعاله ملَن هـم يف عـداد املُ َ

( )1ابــن جريــر" ،جــامع البي ـان" ،14 :13 ،عــن ابــن ج ـريج .وع ـزاه الســيوطي إىل ابــن املنــذر .ين،ــر :الســيوطي،
"الدر املنثور".69 :6 ،
( )2البخــاري" ،صــحيح البخــاري" ،رقــم .47 ،42 :وقــد َوَرد عــن بعــض الســلف آثــار يف هــذا املعــىن .للوقــوف
عليها ين،ر :مركز الدراسات واملعلومات القرآنية ،بإشراف أ .د .مساعد الطيـار" ،موسـوعة التفسـري املـأثور".
(ط ،1دار ابن حزم1439 ،هـ).40-38 :15 ،
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وقتها وحنو ذلك ِمن الـ ُمراءاة.
لكن االستدالل هبا على وجود النِّفاق يف مكة ُمتَـ َوقِّف على ُم َق ِّدمتني:
األوىل :مكان نزول السورة.
الثانية :يف َِْم َمل ذلك.
()1
أما األوىل :فقد َذهب عامة املفسرين إىل أَ رن السورة نازلة مبكة  ،وقد اقتصر عليه األكثرون.
بــل قــال ابــن عطيــة" :بــال ِخـالف َعلِمتُـه"( .)2وهــو َمـروي عــن ابــن الـزبري( ،)3وابــن عبــاس -يف
رواية( ،-)4وجابر( )5رضي اهلل عنهم ،وعطاء( ،)6وعكرمة ،واحلسن( ،)7وقتادة( ،)8وبه قـال مقاتـل بـن
سليمان(.)9
ولك ــن مل يك ــن ذل ــك ِم ــل اتف ــاق ،فق ــد ُروي ع ــن اب ــن عب ــاس رض ــي اهلل عنهم ــا وقت ــادة أَ رهن ـا
َم َدنِيّة(.)10
وذهب آخرون إىل أ رن اآليات الثالث األُول مكية ،والباقي مدين(.)11
قال هبة اهلل بن سالمة" :نزل نِصفها مبكـة يف العـاص بـن وائـل ،ونِصـفها يف املدينـة يف عبـداهلل
ُيب املنافق"(.)12
بن أ َّ
ـثال -فيسـتثين بعـض
معىن يعتقد وقوعـه يف املدينـة -م ً
وهذا -كما سبق -حيث يلوح لبعضهم ً
( )1ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".495 :4 ،
( )2ابن عطية" ،احملرر الوجيز".527 :5 ،
( )3عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".641 :8 ،
( )4ابــن الضـريس" ،فضــائل القــرآن" .33 ،النحــاس" ،الناســخ واملنســوخ" .775 ،البيهقــي" ،دالئــل النبــوة":7 ،
 .144-142وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".641 :8 ،
( )5ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .350 :6 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".210 :20 ،
( )6ين،ر :املصدران السابقان.
( )7أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )8احملاسـ ــر" ،فَهـ ــم القـ ــرآن" .396-395 ،وع ـ ـزاه السـ ــيوطي إىل أيب بكـ ــر ابـ ــن األنبـ ــاري .ين،ـ ــر :السـ ــيوطي،
"اإلتقان".44 :1 ،
( )9البلخي" ،تفسري مقاتل".869 :4 ،
( )10ين،ر :املاوردي" ،النكت والعيون" .350 :6 ،القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".210 :20 ،
( )11ين،ر :الزُمشري" ،الكشاف" .803 :4 ،ابن جزي" ،التسهيل".516 :2 ،
( )12ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".495 :4 ،
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اآليات لذلك املعىن.
وأما الثانية :فقد ُرِوي عن ابن مسـعود رضـي اهلل عنـه أنـه قـال" :كـان املسـلمون يَ ْسـتَعِريون ِمـن
املنافقني ال ردلْو ،و ِ
الق ْدر ،وال َفأْسِ ،
وشْبهه ،فأنزل اهلل :ﱣﭐﱳﱴﱢ"(.)1
وُرِوي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أهنا نزلت يف َر ُجل ِمن املنافقني(.)2
ُ
وعنــه أيضــا :ﱣﭐﱩﱪﱫﱬﱭ ﱢ ،قــال" :هــم املنــافقون ،يرتكــون الصــالة
العالنية"(.)4()3
يف ِّ
صلُّون يف َ
السر ،ويُ َ
و كــن ملــن قــال :إهنــا مكيــة -وال يُِق ـّر بوقــوع النِّفــاق يف مكــة -أن يقــول بأهنــا تَـتَ َح ـ ردث عــن
أوصاف ُوِجدت بعد ذلك يف املنافقني يف املدينة.
واملقصود :أَ رن هذه اآليات كـبعض مـا سـبق ،ليسـت بـدليل قـاطع علـى وجـود النِّفـاق يف مكـة.
واهلل أعلم.
المحور الثاني :اآليات في السور المدنية(:)5

ى :قولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﱣﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﱢ

اآلي ة األول
[األنفال.]21:
()6
وقــد محلهــا علــى املنــافقني مجاعــة مــن املفسـرين ،وهــو مــروي عــن الضــحاك  ،وبــه قــال مقاتــل
بن سليمان( ،)7وابن إسحاق( ،)8والواقدي( ،)9والرازي( ،)10واخلازن( ،)1وابن عرفة( ،)2والعليمي(.)3
( )1عزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".644 :8 ،
( )2ين،ر :الواحدي" ،التفسري الوسيط" .558 :4 ،البغوي" ،معامل التنزيل".549 :8 ،
( )3ابن جرير" ،جامع البيان".632 :24 ،
( )4وللمزيد من اآلثار يف هذا املعىن ين،ر يف الباركود:
( )5تنبيه :قد يُفهم ِمن بعض هـذه اآليـات وقـوع النفـاق يف املدينـة لكـن قبـل غـزوة بـدر ،علـى خـالف مـا اشـتُهر
ِ
ن،را لقوة املسلمني.
من أ رن النفاق كان بعد غزوة بدر ً
( )6نقله السمرقندي .ين،ر :السمرقندي" ،حبر العلوم".14 :2 ،
( )7البلخي" ،تفسري مقاتل".107 :2 ،
( )8ابن جرير" ،جامع البيان" .458 :13 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".1677 :5 ،
( )9ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".198 :2 ،
( )10الرازي" ،مفاتيح الغيب".469 :15 ،
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والعليمي(.)3
احتماال ،وإن تنوعت عباراَتم.
جزما أو
ً
وبعضهم أدخل معهم غريهم ً
()4
كقول بعضهم :بأهنا يف املنافقني واملشركني .وهو مروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما .
وعرب بعضهم بنحو :يف املنافقني أو املشركني .كما قاله السيوطي( ،)5والقامسي(.)6
وهكـذا مــن قـال بأهنــا يف الكفـار واملنــافقني ،فهـو مبعــىن القـول املــروي عـن ابــن عبـاس رضــي اهلل
عنهما .وبه قال البيضاوي(.)7
وذكره بعضهم بعبارة ِمتملة بنحو :يف الكفار واملنافقني .وبه قال اإلُيي( ،)8وابن عاشور(.)9
وذهب بعضهم إىل أهنا يف املنافقني وأهل الكتاب .وبه قال النسفي(.)10
وقال آخـرون بأهنـا يف املشـركني ،أو املنـافقني ،أو اليهـود .وإليـه ذهـب القـرطر( ،)11وأبـو حيـان(،)12
والشوكاين وزاد" :أو اجلميع من هؤالء ،فإهنم يسمعون ب ذاهنم من غري فهم وال عمل(.)13
احتماال.
واملقصود ذكر املنافقني هنا سواء على سبيل الترعيني ُمْنـ َف ِردين ،أو مع غريهمَ ،جْزًما أو
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1علــي بــن ِممــد أبــو احلســن عــالء الــدين املعــروف باخلــازن" ،لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل" .تصــحيح ِممــد
علي شاهني( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).303 :2 ،
(ِ )2ممــد بــن ِممــد ابــن عرف ــة أبــو عبــد اهلل الــورغمي التونســي امل ـالكي" ،تفســري ابــن عرفــة" .حتقيــق د .حس ــن
املناعي( ،ط ،1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية1986 ،م).282 :2 ،
(ُ )3مــري الــدين بــن ِممــد العليمــي املقدســي احلنبلــي" ،فــتح الــرمحن يف تفســري القــرآن" .اعتــىن بــه حتقيقــا وضــبطا
وخترُيا نور الدين طالب( ،ط ،1دار النوادر1430 ،هـ2009-م).102 :3 ،
( )4ذكره الثعلر ،ين،ر :الثعلر" ،الكشف والبيان".341 :4 ،
( )5جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،تفسري اجلاللني"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث).230 ،
( )6القامسيِ" ،ماسن التأويل".273 :5 ،
البيضاوي" ،أنوار التنزيل".54 :3 ،
الشافعي" ،جامع البيان يف تفسري القرآن"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
(ِ )8ممد بن عبد الرمحن ا ِإلُيي
ّ
1424هـ2004-م).13 :2 ،
( )9ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".304 :9 ،
( )10النرسفي" ،مدارك التنزيل".638 :1 ،
( )11القرطر" ،اجلامع ألحكام القرآن".388 :7 ،
( )12أبو حيان" ،البحر احمليط".299 :5 ،
( )13الشوكاين" ،فتح القدير".340 :2 ،
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وتوجيـه ذلـك عنـد القائــل بـه أن هـذا الوصــف املـذكور يف اآليـة إمنــا يصـدق علـى املنــافقني دون
غ ــريهم؛ ألن الكف ــار واملش ــركني ك ــانوا كم ــا وص ــفهم اهلل بقول ــه :ﱣﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤ ﲥﲦﲧﲨﱢ[فصلت.]26:

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف أول الس ـ ـ ـ ـ ـ ــورة :ﱣﭐﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

أصال.
ﱦﱧﱨﱢ [فصلت .]5-3:إىل غري ذلك من اآليات الدالة على إعراضهم عن مساعه ً

وأما أهل الكتاب فهـم كـذلك كمـا وصـفهم اهلل بقولـه :ﱣﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑ

ﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱢ

[النساء.]46:
وإمنــا يصــدق ذلــك الوصــف يف آيــة األنفــال علــى املنــافقني ،س ـواء كــانوا مــن أهــل الكتــاب أو
غريهم.
ووجه االستشهاد باآليـة علـى موضـع البحـث :أن سـورة األنفـال تتحـدث يف ُُْم َملِهـا عـن غـزوة
بدر ،فـإذا كانـت اآليـة نازلـة بعـد غـزوة بـدر مباشـرة وقبـل أن يقـول عبـداهلل بـن أُيب وأصـحابه مـا قـالوا،
ظاهرا ،فقد يُفهم منها أن النِّـ َفاق ُوِجد يف املدينة قبل ذلك.
حيث أزمعوا الدخول يف اإلسالم ً
ولكن االستدالل باآلية على هذا املعىن بعيد ،وذلك من وجهني:
األول :أنــه ال يوجــد مــا يــدل علــى كوهنــا نازلــة قبــل أن يـُْزِمــع املنــافقون يف املدينــة الــدخول يف
ظاهرا بعد غزوة بدر.
اإلسالم ً
الثاين :أن محلها على املنافقني ليس ِمل اتفاق.
اآلي ة الثاني ة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﱢ
[األنفال.]22:
فقــد محلهــا بعــض املفس ـرين وغــريهم علــى املنــافقني .وهــو مــروي عــن عــروة بــن ال ـزبري( .)1وابــن
ُجريج( ،)2وابن إسحاق( ،)1والواقدي(.)2
( )1ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم"1678 :5 ،؛ بإسناد حسن.
( )2ين،ر :أبو حيان" ،البحر احمليط".200 :5 ،
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وذكــر ابــن كثــري أنــه ال ُمنافــاة بــني املشــركني واملنــافقني يف هــذا؛ ألن ُكـ ًّـال مــنهم َم ْسـلُوب الفهــم
الصحيح والقصد إىل العمل الصاحل(.)3
وأبــان ابــن عاشــور أنــه قــد ُو ِصــف هبــذه األوصــاف يف القــرآن كــل مــن املشــركني واملنــافقني يف
مواضع كثرية(.)4
والقول يف هذه اآلية من حيث وجه االستشهاد وقوته أو ضعفه كسابقتها.

ﱣﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

اآلي ة الثالث ة :قول ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ــاىل:
ﲧﱢ [األنفال.]23:
وقد محلها على املنافقني بعض السلف ،وهو مروي عن عروة بن الزبري( ،)5وابن إسحاق(.)6
والقول يف اآلية كسابقتيها.

اآلي ة الرابع ة :قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﱢ [األنفال.]49:
ِ
ص ـ ِريح بـ ِـذ ْكر املنــافقني ،مــع أَ رن
فهــذه اآليــة يف ســورة األنفــال ،وهــي َم َدنيّ ـة اتفاقًــا ،ويف اآليــة تَ ْ
السورة تَـتَ َح ردث عن غزوة بدر ،فقد يُفهم ِمـن ظـاهر اآليـة أَ رن هـذه املقالـة كانـت قُبيـل املعركـة ،مـع أَ رن
املش ــهور أَ رن النِّف ــاق إمن ــا ك ــان بع ــدها ،إض ــافة إىل أَ رن قائ ــل ذل ــك ك ــان ِمـ ـن أه ــل مك ــة ِممرـن أس ــلم ومل
ي ِ
هاجر ،على قول مجاعة ِمن ال رسلَف(.)7
ُ
فاآلية -على هذا القول -قد يـُ ْف َهم منها وجود النِّفاق يف مكة ،وعلى أقل احتمـال أَ رن النِّفـاق
ُوِجد قبل غزوة بدر( ،)1()8لكنه النِّفاق الذي يقع ِمن ضعفاء اإل ان ،فَـتَتَـ َقلرب أحواهلم .واهلل أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1ابن جرير" ،جامع البيان".461 :13 ،
( )2ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".199 :2 ،
( )3ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".29 :4 ،
( )4ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".306 :9 ،
( )5ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم"1678 :5 ،؛ بإسناد حسن.
( )6ابن جرير" ،جامع البيان".462 :13 ،
( )7للوقوف على أقواهلم ين،ر يف الباركود:
( )8وين،ر :ابن تيمية" ،الصارم املسلول".530-529 ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1فائــدة :مل يكــن يف جــيش املســلمني يــوم بــدر منــافق ،ويــدل لــذلك حــديث ِ
حاطــب ال رســابق ،وفيــه :أَ ّن النــر
صلى اهلل عليه وسلم قال لعمر" :وما يُدريك ،لعل اهلل َعرز َو َج ّل اطلع على أهل بدر فقـال :اعملـوا مـا شـئتم
فقد َغ َفرت لكم" .ويف رواية" :فقد َو َجبَت لكم اجلنة".
فقوله( :أهل بدر) صيغة عموم ،فيشمل كل َمن َش ِهد هذه الغزوة ،ومعلوم أ رن املغفرة واجلنة ال تكونان للمنافق.
الع َقبَة .يقال :إنه الذي
بدرا وأ ً
ُحدا ،وكان قد َش ِهد َ
وقول ابن عبد البَـّر يف ترمجة ُم َعتِّب بن قُ َشري" :شهد ً
قال :ﱣﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱢ [آل عمران "]154:اهـ .ين،ر :أبو عمر يوسف بن
عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطر" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب" .حتقيق علي ِممد البجاوي( ،ط،1
بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992-م).1429 :3 ،
وحنوه قول ابن حجر" :وقيل :إنه كان مناف ًقا ،وإنه الذي قال يوم أحد ،...وقيل :إنه تاب .وقد ذكره ابـن إسـحاق
بدرا" اهـ .ين،ر :أمحد بن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقالين" ،اإلصـابة يف متييـز الصـحابة" .حتقيـق
فيمن شهد ً
عادل أمحد عبد املوجود وعلى ِممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).138 :6 ،
ـدر ي ِ
بطـل
"وقَد ذكر ُم َعتِّـب بـن قُ َشـري يف املنـافقني .وهـذا باطـل؛ ألن حضـوره ب ًا ُ
وذَ َكره ابن حزم فيمن شهد ً
بدرا ،وقالَ :
هذا ال،ن بال شك" اهـ .ين،ر :علي بن أمحد ابن حزم" ،جوامع السرية النبوية"( .بريوت :دار الكتب العلمية).97 ،
وعــن عبــد اهلل بــن الـزبري قــال :قــال الـُّـزبري" :لقــد رأيتــين مــع رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم حيــث اشــتد اخلــوف
ِ
ِ ِ
صـ ْدره .قـال :فـواهلل إين ألمسـع قـول ُم َعتِّـب بـن قُ َشـري
علينا ،فأ َْر َسل اهلل علينا النروم ،فما منرا من َر ُجـل إال ذقنـه يف َ
ما أمسعـه إال كـاحللم :ﱣﭐﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ ،فحف،تهـا منـه ،ويف ذلـك أنـزل اهلل ﱣﭐﱯ

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ؛ لقول ُم َعتِّب" .ين،ر :ابن جريـر" ،جـامع البيـان" .323 :7 ،أمحـد
بن عمرو البزار" ،مسند البزار = البحر الزخار" .حتقيـق ِمفـوع الـرمحن زيـن اهلل ،وعـادل بـن سـعد ،وصـربي عبـد
اخلــالق الشــافعي( ،ط ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة العلــوم واحلكــم ،بــدأت ســنة 1988م ،وانتهــت ســنة 2009م)،
يقم .973 :ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .795 :3 ،أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصـفهاين" ،دالئـل
النبوة" .حتقيق دِ .ممد رواس قلعه جي ،عبـد الـرب عبـاس( ،ط ،2بـريوت :دار النفـائس1406 ،ه ـ1986-م)،
رقم .423 :البيهقي" ،دالئل النبوة"ِ .273 :3 ،ممد بن عبد الواحد املقدسي" ،األحاديث املختـارة" .دراسـة
وحتقيق د .عبد امللـك بـن عبـد اهلل بـن دهـيش( ،ط ،3بـريوت :دار خضـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع1420 ،ه-
وح رسنه .وصحح إسناده الشيخ أمحد شاكر يف" :عمـدة التفسـري".428 :1 ،
2000م) ،رقمَ ،866 ،864 :
"م َعتِّــب الــذي قــال يــوم أُحــد :ﱣﭐﱯ
وأخــرع ابــن أيب حــامت بإســناد حســن عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا قـالُ :
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱢ ،ف ــأنزل اهلل تع ــاىل يف ذل ــك م ــن قـ ـوهلم :ﱣﭐﱍﱎﱏ

ﱐﱑﱒ...ﱢ إىل آخر القصة .ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".794 :3 ،
ضعف -كما ذكرنا -مث تاب منه.
فهذا ِممول على أن ذلك وقع منه يف حال َ
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اآلي ة الخامس ة :قولــه تعــاىل :ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ ﲶﲷﲸﲹﱢ [األنفال.]60:
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اختل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف املفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون يف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراد بقول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه :ﱣﭐﲳﲴﲵﲶﲷﲸ

ﲹﱢ ،والذي يـَ ْعنِينا هنا قول َمن فَ رسـره باملنـافقني .وهـو َمـروي عـن عبـدالرمحن بـن زيـد( ،)1ومقاتـل
بن َحيران(َ ،)2ور رجحه صاحب التفسري الكبري( ،)3وابن جزي( .)4وهو ظـاهر كـالم ابـن القـيم( ،)5واختـاره
()6
ابن كثري  ،واستشهد لـه بقولـه :ﱣﭐﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱢ [التوبة.]101:
وو ْجـه االســتدالل هبــذه اآليــة :أهنــا ِض ـمن ســورة األنفــال ،وهــي تَـتَ َح ـ ردث يف ُُم َملهــا عــن غــزوة
َ
ِ
بدر ،لكن االستدالل هبا على وجود النِّفاق قبل بَ ْدر ال فلو من إشكال؛ وذلك أَ رن نزول هـذه اآليـة
قد يكون بعد وجود املنافقني يف املدينة ،حيث كان للمسلمني قـُ ّوة وظهور بعد الغزوة.
وجد ِمـن هـذه اآلفـة
وعلى فرض أَ رن اآلية نزلت بعد الغَزوة ُمباشرة فيحتمل أهنا تُشري إىل ما سيُ َ
بعد هذا النرصر املبني .واهلل أعلم.
ُ
اآلي ة السادس ة :قول ــه تع ــاىل :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥﱢ [النساء.]88:
والقول يف هذه اآلية الكر ة ِمن ناحيتني:
األوىل :يف مكان نُزول سورة النساء.
حتديدا.
الثانية :يف امل ْع ِين هبؤالء املنافقني املذكورين يف اآلية ً
َ
أما األوىل :فقد َوقَع اخلالف يف سورة النساء :أهي مكية أم مدنية؟
على قولني:
( )1ابن جرير" ،جامع البيان" .36 :14 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .1724 :5 ،وإسناده صحيح.
( )2ابــن أيب حــامت" ،تفســري القــرآن الع،ــيم"1724 :5 ،؛ بإســناد حســن .وع ـزاه الســيوطي أليب ال رشــيخ .ين،ــر:
السيوطي" ،الدر املنثور".97 :4 ،
( )3الرازي" ،مفاتيح الغيب".500-499 :15 ،
( )4ابن جزي" ،التسهيل".328 :1 ،
(ِ )5ممد بن أيب بكر بن ابن القيم" ،بدائع الفوائد"( .بريوت :دار الكتاب العريب).64-63 :2 ،
( )6ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".73 :4 ،
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األول :أهنا مدنية ،وهو قول اجلمهور ِمن املفسـرين( .)1وهـو الـراجح( .)2وممـن ُروي عنـه القـول
بــذلك :عائشــة( ،)3وابــن عبــاس( )4رضــي اهلل عــنهم ،وعكرمــة ،واحلســن( ،)5وقتــادة( ،)6وعلــي بــن أيب
طلحة( ،)7والزهري( ،)8ومقاتل بن سليمان(.)9
الثاني :أهنا نزلت مبكة .وهو مروي عن ابن عباس رضـي عنهمـا -يف روايـة ،-وجـابر بـن زيـد،
وُماهد( ،)10والضحاك ،وعلقمة( ،)11واحلسن ،وقتادة -يف رواية عنهما.)12(-
قال ابن عطية رمحه اهلل" :قد قال بعض الناس :إِ رن قوله تعاىل( :يا أيها الناس) حيث وقـع إمنـا
السورة َم ِّكيًّا ...وقال النحاس :هذه السورة مكية"(.)13
هو َم ِّكي ،فيُ ْشبِه أن يكون صدر هذه ُّ
قال القاضي أبو ِممد :وال خالف أَ رن فيها ما نـََزل باملدينة

( )1ين،ر :السمعاين" ،تفسري القرآن".392 :1 ،
( )2تنبيه :استثىن بعضهم قوله تعاىل :ﱣﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ومرادهم أهنا نزلت
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱢ [النساء ،]58:قالوا :نزلت يف مكةُ .
يف عام الفتح يف قصة مفاتيح الكعبة (وال تَـثْبت) ،وعلى فَـ ْرض ثُبوَتا فإن أظهر األقوال أَ رن ما نـََزل بعد
اهلجرة فهو مدين ولو نزل بعد ذلك مبكة.
( )3البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم.4993 :
( )4ابــن الض ـريس" ،فضــائل القــرآن" .33 ،النحــاس" ،الناســخ واملنســوخ"  .415البيهقــي" ،دالئــل النبــوة":7 ،
 .144-143وعزاه السيوطي إىل ابن مردويه .ين،ر :السيوطي" ،الدر املنثور".422 :2 ،
( )5أخرجه عنهما البيهقي .البيهقي" ،دالئل النبوة".143-142 :7 ،
( )6احملاسـر" ،فَهــم القـرآن"ِ .395 ،ممــد بـن إبـراهيم ابـن املنــذر النيسـابوري" ،تفســري القـرآن" .حتقيــق سـعد بــن
ِممــد الســعد( ،ط ،1املدينــة املنــورة :دار امل ـ ثر1423 ،ه ــ) .546 :2 ،وأبــو بكــر ابــن األنبــاري -كمــا يف
اإلتقان .-ين،ر :السيوطي" ،اإلتقان".44 :1 ،
( )7أبو عبيد اهلروي" ،فضائل القرآن".365 ،
( )8الزهري" ،تنزيل القرآن".41 ،
( )9البلخي" ،تفسري مقاتل".353 :1 ،
( )10ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".366 :1 ،
( )11ابن املنذر" ،تفسري القرآن".546 :2 ،
( )12ين،ر :ابن اجلوزي" ،زاد املسري".366 :1 ،
( )13ابن عطية" ،احملرر الوجيز".3 :2 ،
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أمــا الثانيــة :فقــد اختلــف املفســرون يف املـراد باملنــافقني املــذكورين يف اآليــة( ،)1والــذي يتعلــق مبوضــوع
ُ
البح ــث هن ــا ه ــو ق ــول َم ـن ق ــال ب ــأهنم ك ــانوا ممرـن أظه ــر اإلس ــالم يف مك ــة ،وك ــانوا يُعيِن ــون املش ــركني عل ــى
املسلمني.
وممرا ورد ِمن املرويات يف ذلك:
عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا" :قولــه :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱢ [النســاء،]88:
وذلك أَ رن قوما كانوا مبكة قد تكلّموا باإلسالم ،وكانوا يُ،ـاهرون املشـركني ،فخرجـوا ِمـن مكـة يَطلُبـون
ِ
ـحاب ِممــد (عليــه الصــالة والســالم) فلــيس علينــا مــنهم بــأس ،وأَ رن
حاج ـةً هلــم ،فقــالوا :إن لقينــا أصـ َ
املؤمنني ملا أ ِ
ُخربوا أ رهنم قد خرجوا ِمن مكة ،قالت فئة ِمـن املـؤمنني :اركبـوا إىل اخلُبثـاء فـاقتلوهم؛ فـإهنم
ر
ِ
قومـا
يُ،اهرون عليكم عد روكم .وقالت فئة أخرى من املؤمنني :سـبحان اهلل -أو كمـا قـالوا ،-أتقتلـون ً
قد تكلموا مبِثل ما تكلرمـتم بـه؟ي أ َِمـن أجـل أهنـم مل يُهـاجروا ويرتكـوا دي َـارهم تُسـتَ َح ّل دمـاؤهم وأمـواهلم
لــذلك؟ي فكــانوا كــذلك فئتــني ،والرســول عليــه الصــالة والســالم عنــدهم ال ينهــى واحـ ًـدا ِمــن الف ـريقني
عن شيء؛ فن ـزلت :ﱣﭐﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

( )1وك ــذا قول ــه تع ــاىل بع ــدها بـ ـ يتني:
ﳃﱢ اآلية [النساء.]91:
وقــد اختلــف املفســرون يف امل ْعـ ِـين هبــؤالء ،والــذي يتعلــق مبوضــوع البحــث قــول مــن قــال بــأهنم فريــق آخــر مــن
َ
املنافقني كانوا يُِ ،هرون اإلسالم لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ليأمنوا به عندهم من القتل وال رسر
وأخذ أمواهلم وهم كفار ،فـإذا لَ ُقـوا قـومهم كـانوا معهـم علـى شـركهم وكفـرهم ليـأمنوهم علـى أنفسـهم وأمـواهلم
وذراريه ــم .ين ،ــر :اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .26 :8 ،اب ــن كث ــري" ،تفس ــري الق ــرآن الع ،ــيم".329 :2 ،
السعدي" ،تيسري الكرمي الرمحن".192 ،
مث إن من هؤالء من قال بأهنم من أهل مكة ،كما أخرع ابن جرير وابن أيب حامت بإسناد حسن -واللفظ له-
عن ُماهد قال" :أُناس من أهل مكة يأتون النر صلى اهلل عليه وسلم فَـيُ ْسلِمون رياء ،مث يرجعون إىل قريش،
ِ
صـلِحوا" .ين،ـر :ابـن
فريتَك ُسون يف األوثان ،يبتغون بذلك أن يأمنوا هنا وهاهنا ،فأمر بقتاهلم إن مل يعتزلوا ويُ ْ
جرير" ،جامع البيان" .27 :8 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم".1029 :3 ،
وهذا الذي قاله ُماهد رمحه اهلل ليس موضع اتفاق ،بل خالفه آخرون ،فاآلية حتتمل هذا الذي قال ،وحتتمل
غريه من كوهنم منافقني يف بعض القبائل خارع املدينة.
وعليه فليست اآلية صرَية يف كون هؤالء املنافقني من أهل مكة .واهلل أعلم.
ﱣﭐﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ ﲾﲿﳀﳁﳂ
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ﱤﱥﱢ [النساء.)2()1("]88:
واملقصــود أَ رن اآليــة علــى هــذا القــول -علــى فــرض ِصـ رحة الروايــة يف ذلــك -قــد يُ ْســتَ َدل هبــا علــى
()3
ـرت سـاب ًقا
ـا
ه
في
ـور
ه
ال،
و
ة
و
ـ
ق
ال
ـت
ن
كا
و
،
وجود النِّفاق يف مكة
ر
ُ
للمشـركني ،فيكـون ذلـك باعتبـار مـا ذك ُ
ُ
ِمن تَـ َقلُّب بعض ضعفاء اإل ان يف أحوال َش َّّت؛ ِمن نِفاق أو ارتداد عن اإلسالم إىل غري ذلك.
وغايــة مــا هنالــك أَ رن املعــىن يف اآليــة َيتمــل مــا ذُكــر ،لكنــه مــع تَـ َوقّفــه علــى صــحة الروايــة يف
حمل املشار إليه .واهلل أعلم.
سبب نزول اآلية -وال تصح ،-فإنه ً
أيضا ليس َِمَل اتِّفاق على املَ َ
اآلي ة الس ابعة :قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﱢ

[النساء.]97:
وق ــد س ــبقت اإلش ــارة إىل اخل ــالف يف مك ــان ن ــزول س ــورة النس ــاء ،وبق ــي بي ــان املـ ـراد هب ـ ـؤالء
املذكورين يف اآلية.
والذي يتعلق مبوضوعنا يف تفسريها قول َمن قال بأن امل ْع ِين هبا قوم ممرن أظهر اإلسـالم يف مكـة
َ
مث خرع مع املشركني يف بدر.
ومما ورد يف ذلك:
ناسـا ِمـن املسـلمني كـانوا مـع املشـركني يُ َكثِّـرون َسـواد
 -1عـن ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا" :أَ رن ً
املشركني على َعهد رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم ،يـأ ال رسـهم ُفريَمـى بـه فيُصـيب أحـدهم فيَـ ْقتُلـه ،أو
يُضرب عُنُقه فيُقتَل ،فأنزل اهلل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱢ اآلية [النساء.)4("]97:
ويف روايــة :قــال" :كــان قــوم ِمــن أهــل مكــة أســلموا ،وكــانوا يَ ْســتَ ْخ ُفون باإلســالم ،فــأخرجهم
املش ــركون ي ــوم ب ــدر معه ــم ،فأ ِ
ُص ــيب بعض ــهم .فق ــال املس ــلمون :ك ــان أص ــحابنا ه ــؤالء مس ــلمني،
( )1اب ــن جري ــر" ،ج ــامع البي ــان" .11-10 :8 ،اب ــن أيب ح ــامت" ،تفس ــري الق ــرآن الع ،ــيم" .1023 :3 ،وس ــنده
ضــعيف جــدًّا .وقــد وردت روايــات عــن بعــض التــابعني بأســانيد صــحيحة إلــيهم لكنهــا مرســلة .وقـد صــح يف
سبب نزول اآلية ما ال تَـ َعلُّق له مبوضوعنا ،وذلك أهنا نزلت فيمن رجع يوم أُحد كما جاء عن زيـد بـن ثابـت
رضي اهلل عنه ،وهو ُُمَرع يف الصحيحني.
( )2وللوقوف على مزيد من اآلثار حول ذلك ين،ر يف الباركود:
( )3ين،ر :ابن جزي" ،التسهيل".203-202 :1 ،
( )4البخاري" ،صحيح البخاري" ،رقم.4596 :
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وأُك ِره ـوا ،فاســتغفروا هلــم ،فنزلــت :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآليــة [النســاء،]97:
ق ــال :فَ َكتَ ــب إىل َم ــن بَِق ــي ِم ــن املس ــلمني هب ــذه اآلي ــة ،وأَنرــه ال عُـ ـ ْذر هل ــم ،ق ــال :فَ َخَر ُجـ ـوا فَـلَحقه ــم
املش ــركون ،ف ــأعطوهم الفتن ــة ،فنزل ــت ف ــيهم ه ــذه اآلي ــة :ﱣﭐﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱢ إىل آخر اآلية [العنكبوت ،]10:فَ َكتَب املسلمون إليهم بـذلك ،فَ َحزنـوا وأَيِسـوا ِمـن كـل خـري،
مث نزل ــت ف ــيهم :ﱣﭐﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﱢ [النحــل ،]110:فكتبـوا إلــيهم بــذلك :إِ رن اهلل قــد جعــل لكــم
فخَرجوا ،فأدركهم املشركون ،فقاتلوهم حَّت ََنا َمن ََنا ،وقُتل َمن قُتل"(.)1
ُمََْرجاَ ،
الزبَري ،أَنره ذَ َكر قصة بَ ْدر ،وذَ َكر األسارى ،وفِداءهم ،وما أنزل اهلل عـز وجـل
 -2عن عروة بن ُّ
دعى باإلسالم مـع العـدو بيـوم بـدر .وفـيمن أقـام
يف قَ ْسم الغنائم ،مث قال" :وأنزل فيمن أُصيب ممن يُ َ
مبكــة ممــن يُطيــق اخلــروع :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱢ [النساء ،]97:وآيتني بعدها(.)2
 -3عـن الضـحاك قـال" :هـم أُنـاس ِمـن املنـافقني َختَلرفـوا عـن رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وســلم،
فلم َفرجوا معه إىل املدينـة ،وخرجـوا مـع مشـركي قـريش إىل بـدر ،فأ ِ
ُصـيبوا يومئـذ فـيمن أُصـيب ،فـأنزل
ُ
اهلل فيهم هذه اآلية"(.)3
( )1أخرجــه الب ـزار -كمــا يف :علــي بــن أيب بكــر نــور الــدين اهليثمــي" ،كشــف األســتار عــن زوائــد الب ـزار" .حتقيــق
حبيب الرمحن األع،مي( ،ط ،1بـريوت :مؤسسـة الرسـالة1399 ،ه ـ1979-م) ،رقـم .-2204 :أمحـد بـن
ِممــد بــن ســالمة أبــو جعفــر الطحــاوي" ،شــرح مشــكل اآلثــار" .حتقيــق شــعيب األرنــؤوط( ،ط ،1مؤسســة
الرســالة1415 ،ه ـ1494-م) ،رقــم .3377 :ابــن جريــر" ،جــامع البيــان"103 :9 ،؛ واللفــظ لــه .ابــن أيب
حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .3037 :9 ،قال اهليثمي" :رجاله رجال الصحيح غري ِممد بن شريك ،وهو
ثقـة" .ين،ــر :نـور الــدين علــي بـن أيب بكــر أبــو احلسـن اهليثمــيُ" ،ممـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد" .حتقيــق حســام
ال ــدين القدس ــي( ،الق ــاهرة :مكتب ــة القدس ــي1414 ،ه ـ ـ1994-م) .10 :7 ،ول ــه ط ــرق متع ــددة ،بعض ــها
صــحيح ،وقــد ذكــره احلــافظ وســكت عنــه ،ين،ــر :ابــن حجــر" ،فــتح البــاري" .263 :8 ،وان،ــر :األلبــاين،
صِّرحة بأهنم من أهل مكة.
"السلسلة الصحيحة" .667 :7 ،فهذه الرواية صحيحة وهي ُم َ
( )2البيهقي" ،دالئل النبوة" .120-119 :3 ،وهو مرسل
( )3ابن جرير" ،جامع البيان" .108 :9 ،ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن الع،يم" .1046 :3 ،وهو مرسل ،وله
شواهد بعضها صحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وغريه.
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 -4ع ـ ــن قت ـ ــادة" :قول ـ ــه :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآلي ـ ــة [النس ـ ــاء،]97:
ِ
ـدو اهلل أَيب
ُح ــدِّثنا أَ ّن ه ــذه اآلي ــة أُن ِزل ــت يف أن ــاس تَ َكلرم ـوا باإلس ــالم م ــن أه ــل مك ــةَ ،
فخرج ـوا م ــع َع ـ ّ
جهــل ،ف ُقتِلـوا يــوم بــدر ،فاعتــذروا بغــري عُــذر ،فــأى اهلل أن يَقبــل مــنهم .وقولــه :ﱣﭐﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﱢ [النساء :]98:أناس ِمن أهل مكـة
َعـ ـ َذ َرهم اهلل ،فاس ــتثناهم ،فق ــال :ﱣﭐﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﱢ [النس ــاء،]99:
سبيال"(.)2()1
كنت أنا وأ ُِّمي ِمن الذين ال يَ ْستَ ِطيعون ِحيلة وال يهتدون ً
قال :وكان ابن عباس يقولُ :
قال الواحدي" :قوله تعاىل :ﱣﭐﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱢ اآلية [النساء،]97:
ِ
أس ُّـروا
نزلت هذه اآليـة يف نـاس مـن أهـل مكـة تَ َكلرمـوا باإلسـالم ومل يُهـاجروا ،وأظهـروا اإل ـان و َ
ِ
ض ـ َـربت املالئك ــة
النِّف ــاق ،فلَ ّم ــا ك ــان ي ــوم ب ــدر خرجـ ـوا م ــع املش ــركني إىل َح ـ ْـرب املس ــلمني ،ف ُقتلـ ـوا ،فَ َ
وجوههم وأدبارهم ،وقالوا هلم ما ذَ َكر اهلل سبحانه"(.)3
َوَِمل الشاهد يف اآلية -على هذه املرويـات -أهنـا نَا ِزلـة يف قـوم ممـرن دخـل يف اإلسـالم يف مكـة
ِ
ِ
ص َفهم بالنِّفاق.
أيت يف ُمجلة من تلك املرويات َو ْ
ُمث فَُت ،وقد ر َ
اآلية الثامنة :قـال تعـاىل :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱢ[التوبة.]48:
وموضع البحث يف اآلية الكر ة يف مجلتني:
األوىل :قوله :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱢِ ،من حيث املقصود بال َقْبلِية هنا.
الثاني ـ ـ ــة :قول ـ ـ ــه :ﱣﭐﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱢ،
ِمن جهة املراد ب،هور أ َْمر اهلل هنا.
أَرمـا األوىل :فــذهب بعضــهم إىل أَ رن املـراد :قبــل َغـزوة تبــوك( .)4وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي اهلل
ُ
( )1ابن جرير" ،جامع البيان"108-107 :9 ،؛ واللفظ له .وذكره َيىي بن سالم -كما يفِ :ممد بن عبد اهلل
ابن أيب زمنني " ،تفسري القرآن العزيز" .حتقيق حسني بن عكاشةِ ،ممد بن مصـطفى الكنـز( ،ط ،1القـاهرة:
الف ــاروق احلديث ــة1423 ،ه ـ ـ) ،-400 :1 ،وعـ ـزاه الس ــيوطي إىل عب ــد ب ــن محي ــد .ين ،ــر :الس ــيوطي" ،ال ــدر
املنثور" .647 :2 ،وإسناده صحيح إىل قتادة لكنه مرسل.
( )2وللوقوف على مزيد من اآلثار يف هذا املعىن ين،ر يف الباركود:
( )3الواحدي" ،أسباب النزول".685 :1 ،
( )4ين،ر :الواحدي" ،التفسـري البسـيط" .475 :10 ،ابـن اجلـوزي" ،زاد املسـري" .265 :2 ،القـامسيِ" ،ماسـن
التأويل".430 :5 ،
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عنهما( ،)1ومقاتل( ،)2وابن اجلوزي( ،)3وصاحب التفسري الكبري( ،)4والقامسي(.)5
وذهــب بعضــهم إىل أن املقصــود بــذلك :قَبــل غــزوة بــدر .وهــو ظــاهر كــالم ابــن كثــري رمحــه اهلل،
كما سيأ (.)6
وأما الثانية :فقد َع رممه بعضهم مبجيء النرصر ...إخل(.)7
صر املسلمني بفتح مكة ،ودخـول النـاس يف الـدين
وقال ابن عاشور" :واملراد ب،هور أمر اهلل :نَ ْ
اجا ،وذلك يكرهه املنافقون"(.)8
أفو ً
ـاهدا
ضـ رمن معــىن كــن أن تكــون اآليــة فيــه شـ ً
وللحـافظ ابــن كثــري -رمحــه اهلل -عبــارة دقيقــة تَـتَ َ
لوجود النِّفاق قبل غزوة بدر ،ودونك ما قال:
قال رمحه اهلل" :يقول تعاىل ُِمَِّرضـا لنبيـه -عليـه السـالم -علـى املنـافقني :ﱣﭐﱁﱂﱃ

َج ـ ـ ــالُوا آراءه ـ ـ ــم يف كي ـ ـ ــدك وكي ـ ـ ــد
َعملُـ ـ ـ ـوا فك ـ ـ ــرهم ،وأ َ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱢ ،أي :لق ـ ـ ــد أ َ
وخذالن دينك وإةاله مـدة طويلـة ،وذلـك أول َم ْق َـدم النـر صـلى اهلل عليـه وسـلم املدينـة،
أصحابكُ ،
صره اهلل يوم بدر وأعلـى كلمتـه،
ومنافقوها ،فَل رما نَ َ
رمته العرب عن قَوس واحدة ،وحاربته يهود املدينة ُ
ـاهرا ،مث ُكلرمــا أ ََع ـرز اهلل
ُيب وأصــحابه :هــذا أ َْمـ ذـر ق ـد تَـ َو رجــه ،فَـ َـد َخلوا يف اإلســالم ظَـ ً
قــال عبــد اهلل بــن أ َّ
اإلســالم وأهلــه غــاظهم ذلــك وســاءهم؛ وهلــذا قــال تعــاىل :ﱣﭐ ﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱢ"(.)9

( )1الواحدي" ،التفسري البسيط".475 :10 ،
( )2البلخي" ،تفسري مقاتل".173 :2 ،
( )3ابن اجلوزي" ،زاد املسري".265 :2 ،
( )4الرازي" ،مفاتيح الغيب".65 :16 ،
( )5القامسيِ" ،ماسن التأويل".430 :5 ،
( )6ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :4 ،
( )7ين،ــر :ابــن جريــر" ،جــامع البيــان" .283 :14 ،املــاوردي" ،النكــت والعيــون" .370 :2 ،البغــوي" ،معــامل
التنزيل".56 :4 ،
( )8ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".220 :10 ،
( )9ابن كثري" ،تفسري القرآن الع،يم".141 :4 ،
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اخلامتة:
تَـبَـ رني ِمن خالل هذه الدراسة ُمجلة ِمن النتائج ،كان أبرزها:
الشرعي.
 -1وجود ارتباط بني املعاين اللُّغوية للنِّفاق ،وكذلك وجود ارتباط بينها وبني معناه ّ
 -2أَ رن ِمن النِّفاق ما هو اعتقادي ُُمرع ِمن املِلّة ،ومنه ما دون ذلك مما يـتر ِ
صل بالعمل.
َ
 -3وجود ألفاع أخرى قد يـُ َع ررب هبا عن النِّفاق ،مثل( :الذين يف قلوهبم مرض).
 -4أَ رن النِّف ــاق عب ــارة ع ــن حقيق ــة ُمتفاوت ــة يف نـَ ْفس ـها ،كم ــا يـَتَـ َف ـاوت أص ــحاهبا ،وك ــذلك اإل ــان
والكفر.
 -5أَ رن املتر ِ
صفني بالنِّفـاق مـنهم َمـن يكـون علـى علـم حبالـه ،ومـنهم َمـن قـد يقـع يف النِّفـاق دون أن
ُ
يَ ْشعُر.
 -6أَ رن دوافــع املنــافقني يف هــذا امل ْس ـلك امل ِش ـني ختتلــف ،فمــنهم َم ـن يـَ ْه ـ ِدف إىل الكيــد لإلســالم
َ
َ
وأهلــه ،ومــنهم َم ـن يُريــد َح ْق ـن َدمــه وإح ـراز مالــه فحســب ،ومــنهم َمـن يقــع يف ذلــك خوفًـا أو
ضع ًفا أمام الِ ْم َحنة.
 -7هناك آيـات قـد يُفهـم ِمـن ظاهرهـا وجـود نِفـاق يف مكـة ،وقبـل غـزوة بـدر يف املدينـة ،ولكـن مل
ِ
ص ـرح مبقتضــى هــذا ال،ــاهر ،وإن اختلفــت توجيهــاَتم لتلــك اآليــات؛ ولــذا مل
أَقــف علــى َمــن َ
أحكم بوجود النِّفاق منذ وقـت ُمبَ ِّكـر يف مكـة ،وقبـل غـزوة بـدر يف املدينـة -مـع وجـود ظـواهر
ِ
ِ
ص ـرح بــذلك مــن أهــل العلــم ،وطالــب العلــم ال
قــد تُ ْشــعر بــذلك-؛ لكــوين مل أَقــف علــى َمــن َ
قوال مل يُسبَق إليه ،مع أَنره ال يبعد وجود النِّفـاق آنـذاك إذا اعتربنـا مـا ذُكِـر ِمـن ُمقـدمات
يـَتَبَـ رىن ً
السياق .واهلل أعلم.
تُفيد يف هذا ِّ
واهلل تعاىل أعلم .وصلى اهلل وسلم على نبينا ِممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ابــن أيب حــامت ،عبــد الــرمحن بــن ِممــد ،تفس ير الق رآن الع يم ،حتقيــق :أســعد ِممــد الطيــب ،ط،3
اململكة العربية السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،هـ.
ابــن أيب زمنــنيِ ،ممــد بــن عبــد اهلل ،تفس ير الق رآن الع ي  ،حتقيــق :حســني بــن عكاشــةِ ،ممــد بــن
مصطفى الكنز ،ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة1423 ،هـ.
ابن األثري ،املبارك بن ِممد ،النهاية في غريب الحدي واألثر ،حتقيـق :طـاهر أمحـد الـزاويِ ،ممـود
ِممد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية1399 ،ه1979-م.
ابن األثري ،علي بن أيب الكرم ،الكامل في التاريخ ،حتقيـق :عمـر عبـد السـالم تـدمري ،ط ،1بـريوت
 لبنان :دار الكتاب العريب1417 ،هـ1997-م.ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي ،زاد المسير في علم التفسير ،حتقيق :عبد الرزاق املهـدي ،ط،1
بريوت :دار الكتاب العريب1422 ،ه.
ابن العريبِ ،ممد بـن عبـد اهلل ،عارض ة األح وذي بش رح ص حيت الترم ذي ،وضـع حواشـيه :الشـيخ
مجال مرعشلي ،ط ،1بريوت :منشوراتِ :ممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية1418 ،هـ.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،الصالة وأحكام تار ها ،املدينة املنورة :مكتبة الثقافة.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،طري ل الهج رتين وب اب الس عادتين ،ط ،2القــاهرة :دار الس ــلفية،
1394هـ.
ابــن الق ــيمِ ،ممــد بــن أيب بك ــر ،ش فاء العلي ل ف ي مس الل القا اء والق در والحكم ة والتعلي ل،
بريوت :دار املعرفة1398 ،هـ1978-م.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،إغاث ة اللهف ان م ن مص ايد الش ي ان ،حتقيــقِ :ممــد حامــد الفقــي،
الرياض :مكتبة املعارف.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،بدالع الفوالد ،بريوت :دار الكتاب العريب.
ابن القيمِ ،ممد بن أيب بكر ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،حتقيـقِ :ممـد
املعتصم باهلل البغدادي ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1416 ،3هـ1996-م.
ابــن القــيمِ ،ممــد بــن أيب بكــر ،مفت اح دار الس عادة ومنش ور وًلي ة العل م واإلرادة ،بــريوت :دار
الكتب العلمية.
ابــن املبــارك ،عبــد اهلل بــن املبــارك ،ال ه د والرق الل ،حتقيــق :حبيــب الــرمحن األع،مــي ،بــريوت :دار
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الكتب العلمية.
ابــن بطــة العكــربي ،عبيــد اهلل بــن ِممــد ،اإلبان ة الكب ر  ،حتقيــق :رضــا معطــي ،وعثمــان األثيــويب،
ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،ومحد التوُيري ،الرياض :دار الراية للنشر والتوزيع.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم ،الفرق ان ب ين أولي اء ال رحمن وأولي اء الش ي ان ،حققــه وخ ــرع
أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،دمشق :مكتبة دار البيان1405 ،هـ1985-م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،الفتاو الكبر  ،ط ،1دار الكتب العلمية1408 ،ه1987-م.
ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم ،اإليمان األوسط ،حتقيقِ :ممد أبو سن ،ط1422 ،1هـ.
ابــن تيميــة ،أمحــد بــن عبــد احللــيم مجم وع الفت او  ،مجــع وترتيــب :عبــدالرمحن بــن ِممــد بــن قاســم،
السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف2004 ،م.
ابن تيمية ،أمحـد بـن عبـد احللـيم ،الص ارم المس لول عل ى ش اتم الرس ول ،حتقيـقِ :ممـد ِميـي الـدين
عبد احلميد ،السعودية :احلرس الوطين السعودي.
ابن جزي الكلرِ ،ممد بن أمحـد ،التسهيل لعلوم التن يل ،حتقيـق :الـدكتور عبـد اهلل اخلالـدي ،ط،1
بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم1416 ،هـ.
ابــن حجــر العســقالين ،أمحــد بــن علــي ،ف تت الب اري ش رح ص حيت البخ اري ،بــريوت :دار املعرفــة،
1379هـ.
ابن حجر العسقالين ،أمحد بن علي ،اإلصابة في تميي الصحابة ،حتقيق :عادل أمحـد عبـد املوجـود
وعلى ِممد معوض ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
ابن حزم ،علي بن أمحد ،الفصل في الملل واألهواء والنحل ،القاهرة :مكتبة اخلاَني.
ابن حزم ،علي بن أمحد ،جوامع السيرة النبوية ،بريوت :دار الكتب العلمية.
اب ــن رج ــب ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن أمح ــد ،ج امع العل وم والحك م ،حتقي ــق :ش ــعيب األرن ــؤوط ،وإبـ ـراهيم
باجس ،ط ،7بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه2001-م.
ابــن رجــب ،عبــد الــرمحن بــن أمحــد ،ف تت الب اري ش رح ص حيت البخ اري ،حتقيــقِ :ممــود بــن شــعبان
وآخرين ،ط ،1القاهرة :مكتب حتقيق دار احلرمني1417 ،هـ1996-م.
ابــن ســيده ،علــي بــن إمساعيــل ،المخص  ،حتقيــق :خليــل إب ـراهم جفــال ،ط ،1بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب1417 ،هـ1996-م.
ابــن عاشــورِ ،ممــد الطــاهر بــن ِممــد ،التحري ر والتن وير ر تحري ر المعن ى الس ديد وتن وير العق ل
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الجديد من تفسير الكتاب المجيد ،تونس :الدار التونسية للنشر1984 ،م.
ابــن عرفــةِ ،ممــد بــن ِممــد أبــو عبــد اهلل الــورغمي التونســي املــالكي ،تفس ير اب ن عرف ة ،حتقيــق د.
حسن املناعي ،ط ،1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية1986 ،م.
ابــن عبــد الــرب ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اهلل النمــري القــرطر ،اًلس تيعاب ف ي معرف ة األص حاب،
حتقيق :علي ِممد البجاوي ،ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992-م.
ابن عطيـة ،عبـد احلـق بـن غالـب ،المح رر ال وجي ف ي تفس ير الكت اب الع ي  ،حتقيـق :عبـد السـالم
عبد الشايف ِممد ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ.
ابــن كثــري ،إمساعيــل بــن عمــر ،تفس ير الق رآن الع يم ،حتقي ــقِ :ممــد حســني سم ــس ال ــدين ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية ،منشورات ِممد علي بيضون1419 ،ه.
ابــن املنــذر النيســابوريِ ،ممــد بــن إب ـراهيم ،تفس ير الق رآن ،حتقيــق :ســعد بــن ِممــد الســعد ،ط،1
املدينة املنورة :دار امل ثر1423 ،هـ.
ابن من،ورِ ،ممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،هـ.
أبو السعودِ ،ممـد بـن ِممـد ،إرش اد العق ل الس ليم إل ى م اي ا الكت اب الك ريم ،بـريوت :دار إحيـاء
الرتاث العريب.
أبو حيانِ ،ممد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسير ،حتقيق :صدقي ِممد مجيـل ،بـريوت :دار
الفكر1420 ،هـ.
أبو عبيد اهلـروي ،القاسـم بـن سـالم ،غري ب الح دي  ،حتقيـقِ :ممـد عبـد املعيـد خـان ،ط ،1حيـدر
آباد :دائرة املعارف العثمانية1384 ،هـ1964-م.
أبــو عُبيــد اهلــروي ،القاســم بــن سـ ّـالم ،فا الل الق رآن ،حتقيــق :مــروان العطيــة ،وِمســن خرابــة ،ووفــاء
تقي الدين ،ط ،1دمشق  -بريوت :دار ابن كثري1415 ،هـ1995-م.
أبو عمرو الداين ،عثمـان بـن سـعيد ،البي ان ف ي ع ّد آي الق رآن ،حتقيـق :غـا قـدوري احلمـد ،ط،1
الكويت :مركز املخطوطات والرتاث1414 ،هـ1994-م.
أبـو القاســم األصــبهاين ،إمساعيــل بــن ِممــد ،الحج ة ف ي بي ان المحج ة وش رح عقي دة أه ل الس نة،
حتقيقِ :ممد بن ربيع بن هادي املدخلي ،ط ،2الرياض :دار الراية1419 ،هـ1999-م.
أبـو نعــيم األصـفهاين ،أمحــد بــن عبـد اهلل ،دًلل ل النب وة ،حتقيـق :دِ .ممــد رواس قلعــه جـي ،عبــد الــرب
عباس ،ط ،2بريوت :دار النفائس1406 ،هـ1986-م.
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أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد اهلل ،الفروق اللغوية ،حتقيقِ :ممد إبراهيم سـليم ،القـاهرة :دار
العلم والثقافة للنشر والتوزيع.
األزهــريِ ،ممــد ب ـن أمحــد ،ته ذيب اللغ ة ،حتقيــقِ :ممــد عــوض مرعــب ،ط ،1بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب2001 ،م.
األلباينِ ،ممد ناصر الدين ،سلسلة األحادي الصحيحة ،ط ،1الرياض :مكتبة املعارف.
األنب ــاري ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن ِمم ــد ،اإلنص ا ف ي مس الل الخ ال ب ين النح ويين :البص ريين
والكوفيين ،ط ،1املكتبة العصرية1424 ،هـ2003-م.
الشافعي ،جامع البيان في تفس ير الق رآن ،ط ،1بـريوت :دار الكتـب
ا ِإلُييِ ،ممد بن عبد الرمحن
ّ
العلمية1424 ،هـ2004-م.
البخـاريِ ،ممـد بـن إمساعيـل ،ص حيت البخ اري ر الج امع المس ند الص حيت المختص ر م ن أم ور
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيام ه ،حتقيـقِ :ممـد زهـري بـن ناصـر ،ط ،1دار طـوق
النجاة1422 ،ه.
البـزار ،أمحــد بــن عمــرو ،مس ند الب ار ر البح ر ال خ ار ،حتقيــقِ :مفــوع الــرمحن زيــن اهلل ،وعــادل بــن
ســعد ،وصــربي عبــد اخلــالق الشــافعي ،ط ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة العلــوم واحلكــم ،بــدأت ســنة
1988م ،وانتهت سنة 2009م.
البغ ــوي ،احلس ــني ب ــن مس ــعود ،مع الم التن ي ل ف ي تفس ير الق رآن ،حتقي ــقِ :مم ــد عب ــد اهلل النم ــر
وآخرين ،ط ،4دار طيبة1417 ،هـ1997-م.
البقاعي ،إبراهيم بن عمـر ،مص ِ
اص ِد الس وِر ر الم ْق ِ
اع ُد النَّ َ ِر لإل ْشرا ِ َعلَ ى م َق ِ
َس َمى ف ي
ص ُد األ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
م َاب َق ِة اس ِم ُ ِّل س ٍ ِ
س َّمى ،ط ،1الرياض :مكتبة املعارف1408 ،هـ1987-م.
ُ َ ْ
ورة ل ُ
ُ َ
لم َ
البلخــي ،مقاتــل بــن ســليمان ،تفس ير مقات ل ب ن س ليمان ،حتقيــق :عبــد اهلل ِممــود شــحاته ،ط،1
بريوت :دار إحياء الرتاث1423 ،هـ.
البيضــاوي ،عبــد اهلل بــن عمــر ،أن وار التن ي ل وأس رار الت وي ل ،حتقيــقِ :ممــد عبــد الــرمحن املرعشــلي،
ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،هـ.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســني ،دًلل ل النب وة ومعرف ة أح وال ص احب الش ريعة ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1405 ،هـ.
البيهقـي ،أمحــد بــن احلســني ،ش عب اإليم ان ،حتقيــق :عبــد العلــي عبــد احلميــد حامــد ،ط ،1الريــاض:
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مكتبة الرشد1423 ،هـ2003-م.
الثعلر ،أمحد بن ِممـد ،الكشف والبي ان ع ن تفس ير الق رآن ،حتقيـق :اإلمـام أيب ِممـد بـن عاشـور،
مراجعـة وتــدقيق :األسـتاذ ن،ــري الســاعدي ،ط ،1بـريوت :دار إحيــاء الـرتاث العــريب1422 ،ه ـ-
2002م.
اجلرب  ،عبد الرمحن بن حسن ،تاريخ عجالب اآلثار في التراجم واألخبار ،بريوت :دار اجليل.
اجلرجاين ،علي بن ِممد ،التعريف ات ،ضـبطه وصـححه :مجاعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر ،بـريوت
 لبنان :دار الكتب العلمية1403 ،هـ1983-م.احلاكمِ ،ممد بن عبد اهلل ،المستدرك على الص حيحين ،حتقيـق :مصـطفى عبـد القـادر عطـا ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه1990-م.
اخلــازن ،علــي بــن ِممــد ،لب اب الت وي ل ف ي مع اني التن ي ل ،تصــحيحِ :ممــد علــي شــاهني ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ.
اخلالل ،أمحد بن ِممد ،السنة ،حتقيق :عطية بن عتيق الزهراين ،ط ،2الرياض :دار الراية.
الزجاع ،إبراهيم بن السري ،مع اني الق رآن وإعراب ه ،حتقيـق :عبـد اجلليـل عبـده شـلر ،ط ،1بـريوت:
عامل الكتب1408 ،هـ1988-م.
الزُمشــريِ ،ممــود بــن عمــرو ،الكش ا ع ن حق الل غ وامل التن ي ل ،ط ،3بــريوت :دار الكتــاب
العريب1407 ،هـ.
الزهــريِ ،ممــد بــن مســلم ،روايــةِ :ممــد بــن احلســني الســلمي ،الناس خ والمنس و  ،وتن ي ل الق رآن
بمكة والمدينة ،حتقيق :حامت صاحل الضامن ،ط ،3مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1998-م.
السبت ،خالد بن عثمان ،قواعد التفسير جمعا ودراسة ،ط ،1دار ابن عفان1421 ،هـ.
الســعدي ،عبــد الــرمحن بــن ناصــر ،بهج ة قل وب األب رار وق رة عي ون األخي ار ف ي ش رح جوام ع
األخب ار ،حتقيـ ــق :عبـ ــد الكـ ــرمي بـ ــن رمسـ ــي آل الـ ــدريين ،ط ،1مكتبـ ــة الرشـ ــد للنشـ ــر والتوزيـ ــع،
1422هـ2002-م.
السعدي ،عبد الرمحن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير الم المنان ،حتقيق عبـد الـرمحن
بن معال اللوَيق ،مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000-م.
السمرقندي ،نصر بن ِممد ،بحر العلوم( ،ال توجد بيانات أخرى للطبعة).
السمعاين ،منصور بـن ِممـد ،تفس ير الق رآن ،حتقيـق :ياسـر بـن إبـراهيم وآخـرين ،ط ،1الريـاض :دار
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الوطن1418 ،هـ1997-م.
السمني احللر ،أمحد بـن يوسـف ،عم دة الحف اظ ف ي تفس ير أش ر األلف اظ ،حتقيـقِ :ممـد باسـل
عيون السود ،ط ،1دار الكتب العلمية1417 ،ه1996-م.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،الدر المنثور في التفسير بالم ثور ،بريوت :دار الفكر.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،تفسير الجاللين ،ط ،1القاهرة :دار احلديث.
الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،اإلتق ان ف ي عل وم الق رآن ،حتقيــقِ :ممــد أبــو الفضــل إبـراهيم،
اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،هـ.
الشـوكاينِ ،ممـد بــن علـي ،ف تت الق دير ،ط ،1دمشــق  -بـريوت :دار ابـن كثــري ،دار الكلـم الطيــب،
1414هـ.
الضريسِ ،ممد بن أيـوب ،فاالل القرآن وم ا أن ل م ن الق رآن بمك ة وم ا أن ل بالمدين ة ،حتقيـق:
غزوة بدير ،ط ،1دمشق :دار الفكر1408 ،هـ1987-م.
الطربيِ ،ممد بن جرير ،جامع البيان في ت وي ل الق رآن ،حتقيـق :أمحـد ِممـد شـاكر ،ط ،1مؤسسـة
الرسالة1420 ،هـ2000-م.
الطحــاوي ،أمحــد بــن ِممــد بــن ســالمة أبــو جعفــر ،ش رح مش كل اآلث ار ،حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط،
ط ،1مؤسسة الرسالة1415 ،هـ1494-م.
الطيـر ،احلســني بــن عبــد اهلل ،فت وح الغي ب ف ي الكش ف ع ن قن اع الري ب ر حاش ية ال يب ي عل ى
الكش ا  ،مقدمــة التحقيــق :إيــاد ِممــد الغــوع ،القســم الدراســي :د .مجيــل بــين عطــا ،املشــرف
العــام علــى اإلخ ـراع العلمــي للكتــاب :دِ .ممــد عبــد الــرحيم ســلطان العلمــاء ،ط ،1جــائزة ديب
الدولية للقرآن الكرمي1434 ،هـ2013-م.
العليميُ ،مـري الـدين بـن ِممـد املقدسـي احلنبلـي ،ف تت ال رحمن ف ي تفس ير الق رآن ،اعتـىن بـه حتقيقـا
وضبطا وخترُيا :نور الدين طالب ،ط ،1دار النوادر1430 ،هـ2009-م.
العيـينِ ،ممـود بــن أمحـد أبــو ِممـد بــدر الـدين ،عم دة الق اري ش رح ص حيت البخ اري ،بــريوت :دار
إحياء الرتاث العريب.
الفاسي ،أمحد بن ِممد ،البحر المدي د ف ي تفس ير الق رآن المجي د ،حتقيـق :أمحـد عبـد اهلل القرشـي
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رسالن ،القاهرة :د .حسن عباس زكي1419 ،ه(. )1
فخــر الــدين ال ـرازيِ ،ممــد بــن عمــر ،مف اتيت الغي ب ر التفس ير الكبي ر ،ط ،3بــريوت :دار إحيــاء
الرتاث العريب1420 ،ه.
الف ـراءَ ،يــىي بــن زيــاد ،مع اني الق رآن ،حتقيــق :أمحــد يوســف النجــا  ،وِممــد علــي النجــار ،وعبــد
الفتاح إمساعيل الشلر ،مصر :دار املصرية للتأليف والرتمجة.
المن افقين ،شـرحه وحققـه وعلرـق عليـه :أبـو عبـد الـرمحن
الفريايب ،جعفر بـن ِممـد ،ص فة النِّف اق وذم ُ
املصري األثري ،ط ،1مصر :دار الصحابة للرتاث1408 ،هـ1988-م.
الفريوزآبــاديِ ،ممــد بــن يعقــوب ،بص الر ذوي التميي ف ي ل الف الكت اب الع ي  ،حتقيــقِ :ممــد
علي النجار ،القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي.
القامسيِ ،ممد مجال الدين ،محاس ن الت وي ل ،حتقيـقِ :ممـد باسـل عيـون السـود ،ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه.
القرشــي ،عبــد اهلل بــن وهــب ،تفس ير الق رآن م ن الج امع ًلب ن وه ب ،حتقيــق :ميكلــوش مــوراين،
ط ،1دار الغرب اإلسالمي2003 ،م.
القــرطرِ ،ممــد بــن أمحــد ،الج امع ألحك ام الق رآن ،حتقيــق :أمحــد الــربدوين وإب ـراهيم أطفــيش ،ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384 ،هـ1964-م.
القزويين ،أمحد بن فارس ،مقايي اللغة ،حتقيق :عبد السالم ِممد هـارون ،دار الفكـر1399 ،ه -
1979م.
القسطالين ،أمحد بن ِممد ،إرشاد الساري لش رح ص حيت البخ اري ،ط ،7مصـر :املطبعـة الكـربى
األمريية1323 ،هـ.
القشــريي ،مســلم بــن احلجــاع ،ص حيت مس لم ر المس ند الص حيت المختص ر بنق ل الع دل ع ن
العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علي ه وس لم ،حتقيـقُ :مموعـة ِمـن احملققـني ،ط ،1بـريوت :دار
اجليل1408 ،هـ1988-م.
القريواينَ ،يىي بن سالم ،تفسير يحيى ب ن س الم ،تقـدمي وحتقيـق :د .هنـد شـلر ،ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1425 ،هـ2004-م.
(( )1تنبيه هام) :هذه الطبعة تنتهي ب خر سورة القمر ،وبقية الكتاب موافق لطبعة :دار الكتب العلمية  -بريوت( ،ط1423 .)2ه -
2002م.
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القيسي ،مكي بن أيب طالب ،الهداية إلى بلوغ النهاية في عل م مع اني الق رآن وتفس يره وأحكام ه
وجم ل م ن فن ون علوم ه ،حتقي ــقُ :مموع ــة رس ــائل جامعي ــة ،جامع ــة الش ــارقة ،بإشـ ـراف أ .د.
الشاهد البوشيخي ،طُ ،1مموعة حبوث الكتـاب والسـنة ،كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية،
جامعة الشارقة1429 ،هـ.
الاللكائي ،هبة اهلل بن احلسـن ،شرح أصول اعتقاد أه ل الس نة والجماع ة ،حتقيـق :أمحـد بـن سـعد
بن محدان الغامدي ،ط ،8السعودية :دار طيبة1423 ،هـ2003-م.
املاوردي ،علي بن ِممد ،الن َكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الـرحيم ،بـريوت:
دار الكتب العلمية.
املباركفوري ،عبيد اهلل بن ِممـد ،مرعاة المفاتيت شرح مشكاة المصابيت ،ط ،3بنـارس اهلنـد :إدارة
البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -اجلامعة السلفية1404 ،هـ1984-م.
احملاس ــر ،احل ــارث ب ــن أس ــد ،فه م الق رآن ومعاني ه ،حتقي ــق حس ــني الق ــوتلي ،ط ،2بـ ــريوت :دار
الكندي ،دار الفكر1398 ،هـ.
مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة ،بإش ـراف :أ .د .مســاعد الطيــار ،موس وعة التفس ير الم ثور،
ط ،1دار ابن حزم1439 ،هـ.
املقدســيِ ،ممــد بــن عبــد الواحــد ،األحادي المخت ارة ،دراســة وحتقيــق :د .عبــد امللــك بــن عبــد اهلل
بن دهيش ،ط ،3بريوت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع1420 ،ه2000-م.
املقريــزي ،أمحــد بــن علــي ،الس لوك لمعرف ة دول المل وك ،حتقي ــقِ :ممــد عبــد القــادر عط ــا ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997-م.
املنـ ــاويِ ،ممـ ــد عبـ ــد الـ ــرؤوف ،التوقي ف عل ى مهم ات التع اريف ،ط ،1مصـ ــر :عـ ــامل الكتـ ــب،
1410هـ1990-م.
النحاس ،أمحد بن ِممـد ،الناس خ والمنس و  ،حتقيـق :دِ .ممـد عبـد السـالم ِممـد ،ط ،1الكويـت:
مكتبة الفالح1408 ،هـ.
النســفي ،عبــد اهلل بــن أمحــد ،م دارك التن ي ل وحق الل الت وي ل ،حققــه وخــرع أحاديثــه :يوســف علــي
بديوي ،ط ،1بريوت :دار الكلم الطيب1419 ،ه1998-م.
اهليثمــي ،علــي بــن أيب بكــر نــور الــدين ،ش ف األس تار ع ن زوال د الب ار ،حتقيــق :حبيــب الــرمحن
األع،مي ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1399 ،هـ1979-م.
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اهليثمي ،علي بن أيب بكر نور الدين ،مجمع ال والد ومنبع الفوالد ،حتقيق :حسام الـدين القدسـي،
القاهرة :مكتبة القدسي1414 ،هـ1994-م.
الواحدي ،علي بـن أمحـد ،أس باب ن ول الق رآن ،حتقيـق :عصـام بـن عبـد احملسـن احلميـدان ،الـدمام:
دار اإلصالح1412 ،هـ1992-م.
الواحــدي ،علــي بــن أمحــد ،التفس ير الوس يط ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ علــي ِممــد
مع ــوض ،د .أمح ــد ِمم ــد ص ــرية ،د .أمح ــد عب ــد الغ ــين اجلم ــل ،د .عب ــد ال ــرمحن ع ــويس ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ1994-م.
الواحدي ،علي بـن أمحـد ،التفس ير البس يط ،حتقيـق :رسـائل دكتـوراه جبامعـة اإلمـام ِممـد بـن سـعود،
عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام ِممد بن سعود اإلسالمية1430 ،هـ.
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الوسائل اإليضاحية غري اللفظية
يف الروايات التفسريية
The nonverbal Illustrative methods in Tafseer
(Quranic interpretation) narrations

إعداد:
د .علي بن عبد اهلل بن محد السكاكر
األستاذ املشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن بكلية القرآن الكرمي باجلامعة اإلسالمية

الوسائل اإليضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

املستخلص
ص الصحابةُ على
إن املتأمل يف تفسري املأثور جيد فيه بياناً غري لفظي له مقام رفيعَ ،ح ِر َ
نقله كامالً غري منقوص باختالف أساليبه وأنواعه ،فنقلوا لنا التطبيق العملي لآليات ،واخلط،
واإلشارة ،وغري ذلك.
وحيث َّ
إن الرسول ُم َشِّرع ،فيكفي استخدامه وسائل التعليم ولو ملرة واحدة ،ليكون يف
ذلك أسوة وهديًا للمفسرين يف كل العصور.
ولعل من أهمية هذا البحث أن يكون مبثابة األصل ملن أراد أن يسلك هذا املنهج يف
واضحا كان األسلوب أبلغ ،والمتكلم أفصح.
فكلما كان البيان
تفسري كالم اهللَّ ،
ً
فألجل ذلك كان منهجي أن أجرد (موسوعة التفسري باملأثور) ألستخرج منها مادة علمية،
ورأيت أن أمسيها بـ(وسائل إيضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية) ،ومسيتها وسائل؛ ألهنا
غري لفظية فهي وسيلة تساعد على العملية التعليمية اللفظية .مع بيان وجه ربط الوسيلة يف العملية
التعليمية التفسريية
شَّت الوسائل والطرق إليصال املعلومة ،والقارئ لآلثار
ومن أهم النتائج أن السلف استخدموا َّ
يف ذلك سيتبني له هذا جليًّا واضحاً.
وقد أوصيت يف هناية البحث بأكثر من عشر وصايا مهمة أحسبها أن كلها تصب يف تطوير
الدراسات القرآنية وفقا ملنهج سلفنا الصاحل.
الكلمات االفتتاحية :الوسائل  -اإليضاحية  -غري اللفظية -الروايات التفسريية.
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Abstract
The one who contemplates in the Tafseer Al-Mathour (a kind of Quranic
interpretation in which the interpreter uses the Quran، hadith or the Companions’
Narrations to explain the Quran) will find a nonverbal explanation with a high
position، the Companions were keen to fully convey it with its different methods
and types، they transmitted to us the practical application of the verses، the
formats، the sign، and so on.
And since the Prophet is a legislator، it is enough for him to use the means
of education even once، so that He could serve as an example for the interpreters
in all ages.
Perhaps it’s among the importance of this research، for it to serve as a root
for those who will want to follow this approach in interpreting Allah’s words، as
the clearer the statement the more eloquent the method is، and the more fluent the
speaker is.
And for this reason، my method was to denude the book (Mawsou’at AtTafseer bil Mathour) to extract a scientific article، and I chose to name it (The
nonverbal Illustrative methods in Tafseer (Quranic interpretation) narrations) I
named it as means; because it is nonverbal، so it is a mean which helps in the
verbal education process،
with an explanation of the link between the means in the educational
process of interpretation.
I have recommended at the end of the research more than ten important
commandments that I think are all in the development of Quranic studies
according to the approach of our good predecessor.
Key words
The methods – illustrating – nonverbal – The interpretation narrations.
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املقدمة
ومــن تــبعهم ب حســان
احلمــد هلل ًـ ًـدا يليــق كاللــه وكمالــه ،والصــالة والســالم علــى النـ وآلــهَ ،
إىل يوم الدين ،وبعد:
ف ـ َّن البيــان النبــوه اللفظــي هــو أمســى بيــان وأعــال  ،وهــو األصــل يف تفســري كــالم اهلل؛ إ أن
املتأمــل يف تفســري املــأثور جيــد فيــه بيانـاً آخــر غــري لفظــي لــه مقــام رفيــع يَِقــل عــن ســابقه ،وهــو بيــان
ص الصـحابةُ علــى نقلـه كـامالً غــري منقـوص بـاختالف أســاليبه وأنواعـه ،فنقلـوا لنــا التطبيـق العملــي
َحـ ِر َ
لآليات ،واخلط ،واإلشارة ،وغري ذلك.
أيضـا مـن زيـ ات
يقول ابن عاشور :أما البيان بغري النطق من إشارة ،وإمياء ،وملح النظر ،فهو ً
اإلنسان ،وإن كان دون بيان النطق"(.)1
والصحابة ما نقلوا ذلك إ أهنم يعلمـون َّ
أن هـذ البيـان الـذه صـدر مـن املصـطفى  لـي
حشواً ،بل له دور يف بناء املعين وتقريبه وتوضيحه.
مث َّ
إن الن ــايفر يف م ــنهج الس ــلف يف ه ــذا الن ــوع م ــن التفس ــري س ــيجد منهجـ ـاً ح ــافالً بالوس ــائل
اإليض ــاحية العظيم ــة ال ــج تتن ــاول جوان ــب تلف ــة م ــن البي ــان غ ــري اللفظ ــي بش ــكل يث ــري ــة املفس ــر،
وشغف السامع.
يقــول ال رقــاا" :إذا كــان علمــاء الربيــة يف العصــور احلديثــة قــد عــدوا مــن احلكمــة يف التعلــيم
والربيــة ا ســتعانة بوســائل اإليضــا وألـوان التشــويق ،فـ ن مــداً  النـ األُمــي كــان مــن قبــل أربعــة
عش ــر قرنـ ـاً ،وم ــن قب ــل أن يُولَــد علم ــاء الربي ــة وعل ــم ال ــنف  ،ك ــان ه ــو املعل ــم األول يف رعاي ــة تل ــك
املوضحة ،وهاتيك املشوقات الرائعة "(.)2
الوسائل ِّ
وقبل أن أع م على الكتابة يف هذا املوضوع ،وقبل أن أمجع شـتاته كنـت أعـرف أن السـلف قـد
اســتخدموا بعــو الوســائل غــري اللفظيــة يف تعلــيم معــاا كــالم اهلل ،غــري أا مــا كنــت أتصــور أهنــا ــذ
الكثــرة ،و ــذا التنــوع الــج ُويفِّفــت فيهــا ،و غــرو يف ذلــك ف مــامهم ومفســرهم ومعلمهــم األول هــو
مد صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ لذا انتهجوا هذا املنهج الفريد.
فينبغــي علينــا أن نأخــذ ب مــام املبــادرة يف ســلوك هــذا املــنهج ،وأن يكــون التقصــري مــن قِبَلِنــا
وحنن متخصصون يف الشريعة بصفة عامة وبالتفسـري بصـفة خاصـة ،وأن نبـني للمعلمـني واملتعلمـني أن
سلفنا الصاحل هلم قَ َد ُم السبق يف ذلك ،وأن نكشف عن دور تراثنا يف تأصيل هذا العلم.
( )1انظر :التحرير والتنوير (.)233/27
( )2ينظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)304/1
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يق ــول الش ــي عب ــد اهلل الف ــويان :إن وس ــائل اإليض ــا ال ــج تس ــتعمل يف ــرق الت ــدري وإن
()1
جاءت عن ريق الغربيني لكنها بضاعتنا ردت إلينا.
مث إن العـ ـ ة -وحن ــن يف ه ــذا الص ــدد -ل ــي بتكـ ـرار الوس ــائل ال ــج اس ــتعان ــا املفس ــرون يف
العمليــة التعليميــة ،وإتــا بتقريــر املبــدأ والفكــرة ،حيــث َّ
إن الرســول ُم َشـ ِّـرع ،ويكفــي اســتخدامه وســائل
التعليم ملرة واحدة ،ليكون يف ذلك أسوة وهديًا للمفسرين يف كل العصور.
فألج ـ ــل ذل ـ ــك فك ـ ــرت وأن ـ ــا أج ـ ــرد (موس ـ ــوعة التفس ـ ــري بامل ـ ــأثور) ( )2يف حبث ـ ــي الس ـ ــابق وه ـ ــو
(األس ــاليب اللفظي ــة البياني ــة يف الرواي ــات التفسـ ـريية) ،أن أس ــتخرج أيضـ ـاً منه ــا م ــادة علمي ــة أخ ــر ،
ورأيت أن أمسيها بــ(وساائل إيضااحية غيار اللفظياة فاي الرواياات التفسايرية) ،ومسيتهـا وسـائل؛ ألهنـا
غري لفظية فهي وسيلة تساعد على العملية التعليمية اللفظية.
ولعــل هــذا البحــث يكــون مبثابــة األصــل ملــن أراد أن يســلك هــذا املــنهج يف تفســري كــالم اهلل،
واضحا كان األسلوب أبلغ ،والمتكلم أفصح.
فكلما كان البيان
َّ
ً
واهلل اهلاده للصواب ،وأن يوفقنا للرشاد ،وأن جيعـل عملنـا يف تبـاب ،إنـه وك ذلـك والقـادر
عليه ،وصلى اهلل وسلم على نبينا مد.
أسباب اختيار املوضوع:
لقد كان ختيار هذا املوضوع وحبثه أسباب كثرية ،أذكر منها ما يلي:
 -1تثوير علم السلف من املفسرين ،ومفاتشته ،واستخراج بعو علومهم ومعارفهم.
 -2تلبية النداءات املعاصرة من املختصني يف التفسري لتطوير الدراسات القرآنية.
 -3حاجة البنا غـري العـرب يف اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة النبويـة ألنـو ةاع تلفـة مـن البيـان و ة
ـرق
متنوعة من التعليم؛ حيث إهنم يـَ ْق ُدمون من بلدان شَّت ،وحيتاجون من يفسر هلـم بعـو معـاا
القرآن بالوسائل غري اللفظية.
إحجام بعـو مدرسـي التفسـري يف املسـاجد واجلامعـات عـن بعـو وسـائل التعلـيم غـري اللفظيـة
-4
ُ
املستخدمة عند السلف.
 -5اولــة تــأ ري و ديــد ــرق تعلــيم التفســري الــج ينبغــي للمفســر ومعلــم التفســري أن يراعيهــا أثنــاء
تعليمه للتفسري.
( )1انظر :حصول املأمول بشر ثالثة األصول (ص.)53 :
( )2وهــي أكـ موســوعة وجــامع لتفســري النـ  والصــحابة والتــابعني وتــابعيهم معـ وا إىل املصــادر األصــيلة مقرونــا
بتعليقــات ةســة مــن أبــري الققــني يف التفســري ،إعــداد مرك ـ الدراســات واملعلومــات القرآنيــة يف معهــد اإلمــام
الشا  .واملشرف العلمي أ د مساعد بن سليمان الطيار.
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أهمية البحث:
تكمن أ ية البحث يف األمور التالية:
 -1أن هذا النوع من التفسري يصل إىل الْ ُمتَـلَقِّي يف هيئة لَْب فيها ،و خفاء ،مـع إيالـة كـل مـا
يعرض له اللفظ من َع َقبات قد ُُتفي بعضاً ِمن املقصود.
 -2أن فيــه دعم ـاً للطــرق التعليميــة والربويــة احلديثــة ،وخاصــة املتعلقــة بطــرق تعلــيم التفســري ،مــن
خــالل إجيــاد التأصــيل الشــرعي الــذه يـُبَ ـ ِّـرر ويـُ َقـ ِّـرر اســتعمال بعــو األدوات والطــرق التعليميــة
احلديثة.
َّ -3
أن فيه حسماً ملادة اخلالف الدائرة بني املعاصرين؛ يف استخدام بعو رق التعليم احلديثة.
 -4أن في ــه تط ــويراً للجان ــب التق ــين والتعليم ــي للتخصـ ـ ُ-تصـ ـ التفس ــري ،-ببي ــان الوس ــائل
الناجعــة الــج اس ـتُـ ْع ِملَت للتفســري مــن قِبَــل الن ـ  والســلف ،وربــط هــذ الوســائل بالوســائل
التقنية احلديثة.
 -5يفتح هذا البحث الباب لنـوع مـن أنـواع التفسـري باملـأثور يف َّـل يمنـاً ـويالً حبـي الـرا  ،ففـي
إبراي إحياء ملنهج من مناهج تعليم التفسري مل يأخذ حظه من النظر.
الدراسات السابقة:
إن الدراس ــات الربوي ــة و ــرق الت ــدري يف ه ــذا ا ــال مبثوث ــة وكث ــرية إ أن فيه ــا قص ــوراً يف
اجلانب الشرعي يف األعلم األغلب وأحيانا تعتمد على الدراسات والنظريات الغربية.
لذا حاولت أن أقف إ على الدراسات الشرعية أو الربويـة الـج شـا ت دراسـج هـذ  ،مـع
ذكر الفرق بني الدراستني.
 -1املــنهج التعليمــي عنــد أشــهر أئمــة التفســري مــن الصــحابة وتالمي ـذهم مــن التــابعني ،للباحــث عبــد
الرحيم بن غرم اهلل الغامده.
والرسالة املذكورة قاصرة على منهج أشهر املفسرين ِمـن الصـحابة فقـط ،وفصـول الرسـالة جلهـا
فصول تربوية؛ كأنواع املدارس التفسريية وخصائصها ،واآلداب وأنواع احللقات  ...اخل.
أما حبثي فهدفه األول هو يف الروايات التفسريية غري اللفظية؛ سـواء كانـت حـديثا نبويـاً أو أثـراً
عن صحايب أو تابعي ،وأثر ذلك يف التفسري علما وتعليما.
 -2اإلش ــارات احلس ــية يف ب ــاب الص ــفات واآلث ــار ال ـ ـواردة فيه ــا ،وحكمه ــا ،وال ــرد عل ــى املخ ــالفني،
للباحث وليد مد العميسي.
وأص ــل البح ــث رس ــالة ماجس ــتري ،ق ــرر فيه ــا الباح ــث حكم ــا عق ــديا ،وه ــو حك ــم اس ــتعمال
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اإلشــارة يف بــاب األمســاء والصــفات عنــد التعريــف باألمســاء والصــفات ،أو يف حــال تقريبهــا ،ومــع ذكــر
الضوابط يف ذلك.
َّأمــا مــا ســأتناوله يف هــذا البحــث ف نــه أوســع مــن جانــب وأخـ مــن جانــب؛ فهــو أوســع مــن
حيـث إن هنـاك وسـائل حســية غـري اإلشـارة حفظتهــا لنـا الروايـات التفسـريية ،وأيضــا معـاا غـري معــاا
األمساء والصفات استخدمت فيهـا الوسـائل ،وحبثـي أخـ مـن جانـب اإلشـارة؛ ألا سأختصـر علـى
ما يفي به الغرض من اآلثار يف باب اإلشارة ،أما حبث اإلشـارات احلسـية ،فهـو أوسـع يف هـذا البـاب
متثيال وتفصيال.
 -3اإلشارات الواردة يف السنة النبوية (مجعاً ودراسة) ،للباحث علي بن مد ال بريه.
والقــول هنــا مثــل القــول يف البحــث اآلنــف الــذكر ،فالرســالة املــذكورة اقتصــرت علــى تتبــع إشــارات
الن  يف األحاديث النبوية فقط مع بيان كيفية اإلشارة.
وعمل ــي مل يقتص ــر عل ــى اإلش ــارة ،ب ــل تع ــدا إىل مج ــع م ــا ميك ــن مجع ــه م ــن أن ـواع الوس ــائل يف
الروايات التفسريية.
خطة البحث:
ينقسم البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وةسة مباحث ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة ،و توه على :أ ية املوضوع ،وأسباب اختيار  ،والدراسات السابقة ،وخطة البحث،
ومنهجه.
التمهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :معىن الوسائل غري اللفظية.
املطلب الثاا :أ ية الوسائل اإليضاحية يف التفسري.
املطلب الثالث :ضوابط استعمال الوسائل اإليضاحية غري اللفظية.
أما المباحث الخمسة فهي كالتاك:
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي.
املبحث الثاا :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باستخدام اليد واألصابع.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
املبحث اخلام  :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل والاكاة.
املبحث السادس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالوقوف على األماكن واأليمنة
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املذكورة يف القرآن.
الخاتمة :وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
مث الفهارس .ويشتمل على:
 -1فهرس املصادر واملراجع.
 -2فهرس املوضوعات.

منهج البحث:
سار البحث وفق املنهج العلمي التاك:
 -1قمــت باســتقراء (موســوعة التفســري املــأثور) ،وحصــرت الروايــات الــج يَـ ِرد فيهــا وســيلة مــن الوســائل
اإليضاحية غري اللفظية يف التفسري باملأثور.
 -2اكتفيت بأهم اآلثار الواردة يف التفسري غري اللفظي؛ ألن اآلثار يف ذلك صر.
 -3رتبت اآلثار حبسب القرون عند سرد اآلثار الواردة يف التفسري باملأثور.
 -4بينت أثر هذ الروايات يف التفسري.
 -5كتبت البحث حبسب القواعد اإلمالئية احلديثة ،مع مراعاة عالمات الرقيم.
 -6كتبت اآليات بالرسم العثماا ،مع وة إىل سورها.
 -7خرجــت األحاديــث مــن مصــادرها األصــلية مــع احلكــم علــى األحاديــث املرفوعــة؛ حبســب املنهجيــة
العلمي ــة الص ــحيحة يف التخ ـ ـريج ،أم ــا اآلث ــار التفس ـ ـريية ال ـ ـواردة ع ــن الس ــلف فق ــد ع و ــا لكت ــب
التفاسري ،إ أن أجدها يف كتب السنة فأخرجها منها.
 -8بينت الكلمات الغريبة ،واملصطلحات ،واألعالم غري املشهورة ،وحنو ذلك زا حيتاج إىل بيانه.
 -9ختمت البحث بفهارس معينة على الوصول إىل املعلومة املرادة بأقصر ريقة زكنة.
ـبت فــذلك بتوفيقــه
وقــد بــذلت -يف كــل ذلــك -غايـةَ اجلهــد الــذه مـ َّـن اهلل َعلَـ َّـي بــه ،فـ ن أصـ ُ
أا اجتهدت ،ولكل جمتهد نصيب.
تعاىل وعونه ،وإن كانت األخر فحس ِّ
وأس ــأل اهلل أن يك ــون ه ــذا البح ــث نـ ـواة مل ي ــد م ــن الدراس ــة هل ــذا املوض ــوع ،ووض ــع األُسـ ـ
املطورة له .واهلل املوفق واهلاده إىل سواء السبيل.
واألفكار ِّ
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التمهيد

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معىن الوسائل غري اللفظية.
املطلب الثاا :أ ية الوسائل اإليضاحية بالتفسري
املطلب الثالث :ضوابط استعمال التفسري غري اللفظي.
املطلب األول :معنى الوسائل غري اللفظية.
ل ــن أس ــتطرد يف ه ــذا املطل ــب يف ري ــر مع ــىن الوس ــيلة أو الوس ــائل؛ ألن الوس ــيلة هل ــا اس ــتعما ت
شرعية ولغوية تلفة جاءت يف الكتاب والسنة وكتب املعاجم .إتـا املقصـود بيـان مصـطلح (الوساائل غيار
اللفظية) الذه استعملته يف هذا البحث.
()1
فالوســائل :مجــع وســيلة ،وهــي يف األصــل مــا يتوصــل بــه إىل الشــيء ويتقــرب بــه  ،منــه قولــه
تعاىل :ﱣ ﲤﲥﲦﱢ [املائدة.]35:
فك ــل م ــا يق ــرب أو يوص ــل إىل ش ــيء يعت ـ وس ــيلة ،أي ــا ك ــان املوص ــول إلي ــه م ــن أم ــر دي ــين أو
دنيوه ،ثواب أو عقاب ،حسي أو معنوه.
فالوسائل اإليضاحية :هي كل ما يوصل ويساعد على توضيح بعض نقاط الدرس.
وأما اللفظ:
فهو في اللغة :يأيت مبعىن الكالم ،قال تعاىل :ﱡ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ[ق.]18:
ويأيت مبعىن الرمي.
()2
ظ لَْفظًا .
ظ يـَْل ِف ُ
ِم َن الفعل لََف َ
واملعىن اللغوه املناسب لبحثنا هو :أن اللفظ مبعىن الكالم.
()3
وفااي االص ا ال  :خيتلــف اصــطال العلمــاء يف معــىن اللفــظ؛ فللمنا قــة واألص ـوليني تعريــف ،
وللفقهاء تعريف( ،)4وللنحاة تعريف( ،)5ومل أجد تعريفاً خاصاً باملفسرين.
فالوسائل اإليضاحية غير اللفظياة :هـي الـج توصـل وتسـاعد علـى تبيـني بعـو معـاا اآليـات؛
كاإلشارة باليد ،أو التطبيق العملي ،أو عقد األصابع ،أو غري ذلك من األنواع.
( )1انظر :ذيب اللغة ( ،)48 /13لسان العرب (.)725 /11
( )2انظر :العني ( ،)161/8ومعجم مقايي اللغة ( ،)259/5ولسان العرب (.)461/7
( )3انظر مثالً ما قاله الغ اك يف معيار العلم (ص.)49
( )4انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية (.)283/35
( )5انظر :احلاوه للفتاوه (.)333/2
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املطلب الثاني :أهمية استخدام وسائل اإليضاح يف تعليم التفسري
َّ
إن الوسائل ُتتلف باختالف ال مان واملكان ،فأيا كانـت الوسـيلة ويف أه يمـن وقعـت فهـي تسـاعد
املفسر على تسهيل املعىن للطالب.
لــذا ــد النـ  وهــو األمــي الــذه يقـرأ و يكتــب وقــد نشــأ يف بيئــة ويمــن تشــح فيــه الوســائل
واملصادر التعليمية ،إ أنه بأيب وأمي مل مينعه ذلك من استخدام ما ميكن استخدامه من هذ الوسائل.
يقول ال رقاا يف مناهل العرفـان :ومـن العجائـب يف وسـائل إيضـاحه عليـه الصـالة والسـالم أنـه
كــان يســتعني برســم يديــه الك ـرميتني علــى توضــيح املعــاا وتقريبهــا إىل األذهــان ،مــع أنــه الن ـ األمــي
الذه مل يقرأ كتابًا ،ومل جيل إىل أستاذ ،ومل يذهب إىل مدرسة ،ومل يدرس الرسم و اهلندسة"(.)1
خاصـةً؛ إذا كانــت املعلومــة املطروحــة ليســت داخلـةً ضــمن
وتتأكــد أ يــة هــذا الوســائل يف التفســري َّ
التخص ـ  ،وهــذا حيصــل كث ـرياً أثنــاء تــدري التفســري ،لكثــرة العلــوم الــج حيتويهــا علـ ُـم التفســري ،مــن علــوم
الفلــك ،وأ ل ـ األمــاكن ،وغريهــا .فمــثال وجــود اخل ـرائط أو التســجيالت الصــوتية أو املرئيــة الــج قــدَّمها
املتخصصــون املتقنــون لتلــك الوســائل يُســاعد الطــالب علــى الفهــم أكثــر مــن اإللقــاء ،وذلــك مــن خــالل
السماع والنظر للمعلومة ع هذ الوسائل.
يقول ابن تيمية -رًه اهلل" :-واإلخبار تـارًة يكـون بـالقول ،وتـارة يكـون بالعمـل ،كمـا يـُ َعلِّـم الرج ُـل
غ َـري باإلشــارة بيـد  ،ورأســه ،وعينـه ،وغــري ذلـك ،وإن مل يتقــدم بينهمـا ُم َواضــعة ،لكـن يعلــم قصـد ضــرورة،
مثــل أن يســأله عــن شــيء هــل كــان فريفــع رأســه ،أو خيفضــه ،أو يشــري بيــد  ،أو يكــون قائمـاً ،فيشــري إليــه:
اجلـ  ،أو قاعــداً مطلوبـاً فيشــري إليــه :أن اهــرب ،فقــد جــاء عــدوك ،أو حنــو ذلــك مــن اإلشــارات الــج هــي
أعمال باألعضاء ،وهي تدل د لة ضـرورية تـُ ْعلَـم مـن قصـد ال ِّ
ـدال ،كمـا يـدل القـول ،وقـد تكـون أقـو مـن
ُ
د لــة القــول ،لكــن د لــة القــول أعــم وأوســع ،ف نــه يــدل علــى األمــور الغائبــة ،وعلــى األمــور املعضــلة ،وهــذ
الس َعة للمعاا الكثرية ما يف األقوال"(.)2
األدلة العيانية هي أقو من وجه ،ولكن لي فيها من َّ
مث َّ
تش ـ ِّـو ُق الط ــالب و عله ــم يعيش ــون رحل ــة إمياني ــة قرآني ــة و مس ــهم
إن اس ــتخدام ه ــذ الوس ــائل َ
خاصـةً وأن البنــا املعاصـرين
و بــبهم ملــادة التفســري؛ ألن فيهــا تغيـرياً للجـ ِّـو التعليمــي ،وتنشــيطاً للطــالبَّ ،
قد تع َّـودوا علـى التنويـع الكثـري يف حيـا مِ ،مـن خـالل مـا ميارسـونه يف أثنـاء حيـا م ،كمـا َّ
أن تقـدمي املعلومـة
من خالل الوسائل الج ُِحيبها الطالب جيذ م(.)3
( )1انظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن (.)304/1
( )2النبوات (.)771/2
( )3انظر :منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل القرآنية من خالل القص
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املطلب الثالث :ضوابط استعمال الوسائل غري اللفظية يف التفسري.
إن األصــل يف اســتعمال مثــل هــذ الوســائل هــو :اإلباحــة ،وهــذا علــى ضــوء القاعــدة األص ـولية :أن
األصل يف األشياء اإلباحة.
لكن عند استخدام وسائل التفسـري غـري اللفظيـة ينبغـي أن نكـون علـى حـذر يف ذلـك؛ ألننـا تعامـل
مــع كــالم اهلل وبيــان مـراد فيجــب أن نكــون علــى علــم ودرايــة ،وأن كــل خطــوة اطوهــا يف التعلــيم والفتــو
والبيــان والتفســري بــد لنــا فيهــا مــن مســتند مــن نصــوص الكتــاب أو الســنة نعتمــد عليهــا يف هــذا ا ــال
الشرعي املبارك.
ومن أهم الضوابط يف هذا الشأن:
 -1نـ ــب اسـ ــتخدام وسـ ــائل التفسـ ــري غـ ــري اللفظيـ ــة يف اآليـ ــات املتشـ ــا ات الـ ــج يعلمهـ ــا إ اهلل؛
كحقيقــة أمســاء اهلل وصــفاته إ مــا جــاء الــن يف بيــان معناهــا العــام بوســيلة اإلشــارة مــثال ،بيــان
معــىن حقيقــة الصــفة( .)1ومثلــه يقــال يف بيــان معــىن حقيقــة نعــيم أهــل اجلنــة وعــذاب أهــل النــار،
وحقيقة الرو  ،ومشاهد يوم القيامة وما يكون فيها من صراط ومي ان وغري ذلك(.)2
 -2أ يكون فيه استهانة بكتاب اهلل ،أو بشيء من آياته ورسله.
 -3نب تصوير ذوات األروا حنتاً أو رمساً باليد.
 -4نب استخدام األدوات املوسيقية أو ما تأخذ أحكام األدوات املوسيقية.
 -5نب تصوير األنبياء وحنو ذلك(.)3
 -6أن يكون استخدمها بقدر احلاجة هلا ،وتقريبها بغري اللفظ فيه ييادة بيان وعلم.

( )1ذكر الباحث :وليد العميسي يف خامتة حبثه (اإلشارات احلسية يف باب الصفات واآلثار الواردة فيها) نتائج
من أبريها:
 تفعل اإلشارة يف هذا الباب إ إذا دل يفاهر الن على الصفة ،مع تن يه اخلالق. وأن يراد ا التشبيه أو التمثيل بل يراد ا تقريب املعىن.( )2ينظر :لقاء الباب املفتو (.)220/21
( )3ينظر :فتاو اللجنة الدائمة ( ،)307/1وتقريب غريب القرآن بالوسائل احلديثة (.)272
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الروايات غري اللفظية الواردة يف اآلثار التفسريية
وذلك يف ةسة مباحث:
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي.
املبحث الثاا :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل والاكاة.
املبح ــث اخل ــام  :الرواي ــات الـ ـواردة يف وس ــائل تعل ــيم التفس ــري ب ــالوقوف عل ــى األم ــاكن واأليمن ــة
املذكورة يف القرآن.
املبحث األول :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتطبيق العملي
إن أفضل ما يـُ َف َّسر به اآلية التطبيق العملي هلا ،وهو الثمرة من تعلم التفسري.
لذا كان الن  خلقه القرآن ،وكانـت حياتـه كلهـا تطبيقـاً عمليـاًّ آليـات القـرآن ،فقـد سـئلت
أم امل ــنيمنني عائش ــة ع ــن خل ــق رس ــول اهلل  ،فق ــال هل ــا الس ــائل :أنبئي ــين ع ــن خل ــق رس ــول اهلل 
فقالت" :ألست تقرأ القرآن ،قلت :بلى ،قالت :فإن خلق نبي اهلل كان القرآن"(.)1
وعنهــا أيضـاً أهنــا قالــت :كــان أحــب األعمــال إىل رســول اهلل  مــا داوم عليــه وإن قَـ َّـل ،وكااان
إذا ص ا ا االى ص ا ا ااال داوم عليه ا ا ااا .ق ـ ـ ــال أب ـ ـ ــو س ـ ـ ــلمة :ق ـ ـ ــال اهلل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

[املعارج.)2(]70:
فمــن صــور التطبيــق العملــي أن يضــرب املفســر أمثل ـةً عمليــة لتطبيــق بعــو اآليــات س ـواء مــن
سرية الن  أو السلف الصاحل.
والت بيق العملي له صور وأنواع ،فمن ذلك:
أ -ت بيق اآلية على النفس:
لق ــد ك ــان الن ـ ـ  مث ــا ً وأتوذج ـ ـاً للتفس ــري العمل ــي وتطبيق ــه عل ــى ال ــنف  ،وُكتُ ــب الس ــنة
ِ
ومعىن.
والتفاسري املأثورة ت خر بالنماذج العظيمة الج تُغين عن تفسري اآلية لفظاً ً
( )1أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين (.)746 512 /1
( )2أخرجه ابن خ مية يف صحيحه ( ،)1283 264/2وابن حبان يف صحيحه ( ،)1578 446/4كال ا من
ريق األوياعي عن حيىي بن أيب كثري ،عن أيب سلمة عن عائشة .وإسناد صحيح ،وأصل احلديث متفق عليه.
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 ففي تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحقاف]20:عن عمر بن اخلطاب :أنّه دخل على رسول اهلل حين هجر نساءه ،قال :فإذا هو مض جع
()1
على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش ،قد أثَّر الرمال بجنبه ،متكئ على وساد ِمن أ ََدم
يف ،ثم رفعت بصري في بيتهِ ،
فواهلل ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر غير أهبة ثالثة،
َح ْش ُوها لِ ٌ
وسع على أمتك؛ ف َّن فارس والروم وسع عليهم ،وأُعطُوا الدنيا وهم يعبدون
فقلت :ادعُ اهلل فليُ ِّ
شك أنت يا ابن اخلطاب أولئك قوم عُ ِّجلَت هلم يبا م يف حيا م
اهلل .وكان متكئاً فقال« :أويف ٍّ
الدنيا»(.)2
نوع من
عملي لكيفية عدم تعجيل الطيبات يف احلياة الدنيا ،والعيش يف ة
ففي احلديث تطبيق ٌّ
ال ْه ِد وعدم التكل ِ
ف يف أنواع الطعام والشراب واللباس وأثا املسكن وحنو ذلك.
 ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ [املنيمنون ]51:عنفرد إليها
أم عبد اهلل أخت شداد بن أوس :أهنا بعثت إىل الن  بقد لنب عند فطر وهو صائمَّ ،
أَّن ِ
أَّن ِ
لك الشاة » .فقالت:
لك هذا اللنب » .قالتِ :من شاة ك .فرد إليها رسوهلاَّ « :
رسوهلاَّ « :
اشريتها من ماك .فشرب منه ،فلما كان من الغد أتته أم عبد اهلل ،فقالت :يا رسول اهلل ،بعثت
تأكل إال طيباً ،وال
إليك بلنب فرددت إك الرسول فيه! فقال هلا« :بذلك أ ُِم َرت
الرسل قبلي أال َ
ُ
تعمل إال صالِحاً»(.)3
عملي ملا أ ُِمَر به األنبياء من أكل الطيبات ،فنر فيه
وهذا احلديث كما هو يفاهر فيه تطبيق ٌّ
ره الن  ملا يأكل من الطعام ،تطبيقاً ألوامر اهلل سبحانه عليه أوً  ،قبل أن يأمر غري من أفراد
َّ
األمة اإلسالمية بتطبيقها.
( )1أه :جلد.
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)2468 ،133/3ومسلم (.)1479 ،1105/2
( )3أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاا ( ،)127/6والط اا يف الكبري ( ،)174/25ويف مسند الشاميني
( ،)355/2واحلاكم يف املستدرك ( ،)7159 ،140/4كلهم من ريق أيب بكر بن أيب مرمي ،عن ضمرة
بن حبيب ،عن أم عبد اهلل.
وصححه احلاكم ،واستدرك عليه الذه بأن فيه أحد الرواة واهي احلديث ،وقال اهليثمي يف جممع ال وائد
(" :)18100 ،291/10فيه أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف" ،واحلديث ذا السياق ضعيف كما قال
شاهدا من حديث أيب هريرة  ،وصححه األلباا يف الصحيحة (،128/3
الذه  ،إ أن جلملته األخرية ً
.)1136
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وهكذا املعلم ملادة التفسري ولغريها من املواد ،ينبغي له أن يكون مفسراً للمعاا فقط ،بل
سهله اهلل
هني ويسري على َمن َّ
عامالً اُ ،مطَبِّـ ًقا هلا على نفسه ،حاثًّا البه على تطبيقها ،واألمر ِّ
عليه.
 وعن أيب هريرة قال :لَ َّما أن لت هذ اآلية :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [الشعراء]214:وخ َّ فقال« :يا بني كعب بن لؤي ،أنقذوا أنفسكم
دعا ُ
رسول اهلل  قر ً
فع َّم َ
يشا ،فاجتمعواَ ،
من النار ،يا بني مر بن كعب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني عبد شمس ،أنقذوا أنفسكم
من النار ،يا بني عبد مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني هاشم ،أنقذوا أنفسكم من النار،
يا بني عبد الم لب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا فاطمة ،أنقذي نفسك من النار ،فإني ال
أن لكم رًا سأبـلها بِبِ ِ
أملك لكم من اهلل شيئًا ،غري َّ
الهلا»(.)1
ً ُ
 وعن عائشة قالت :لَ َّما ن لت :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﭼ [الشعراء ]214:قام رسولاهلل  ،فقال « :يا فاطمة ابنة محمد ،يا صفية ابنة عبد الم لب ،يا بني عبد الم لب ،ال
أملك لكم ِمن اهلل شيئًا ،سلوني ِمن مالي ما شئتم»(.)2
فمرًة يف
يدَّ ِن على كيفية التطبيق العملي لآلية؛ على ريقتني تلفتنيَّ ،
احلديثان السابقان ُ
إنذا ِر عشريته أنذرهم مجاعة مجاعةً من عشريته حبسب جدِّهم الذين جيتمعون فيه ،واملرة الثانية أنذر
عشريته مبناداة بعو أفرادهم واحداً واحداً.
ص َور صورة واحدة ،وكما َّ
أن اختالف ألفاظ التفسري قد
وهكذا؛ قد يكون التطبيق له ُ
يكون كثرياً من قَبِيل تفسري التنوع تفسري التضاد ،فكذلك التطبيقات املختلفة لآلية الواحدة
تكون من قَبِيل تفسري التنوع.
السلف َّ
أن الن مل يكن ليرك شيئاً من القرآن دون تطبيقه عملياً ،لذا
وقد أدرك الصحابة و ُ
()3
ُرِوه عنهم أهنم كانوا يتجاويون عشر آيات حَّت يتعلموا ما فيهن من علم وعمل  ،وهذا املنهج
ينيكد اهتمام الصحابة بتطبيق اآليات على أنفسهم وعلى سلوكهم ،فكانوا وقافني عند حدود اهلل،
زتثلني أمر  ،جمتنبني هنيه.

( )1متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)2753 ،6/4و( ،)4771 ،111/6ومسلم (،192/1
.)204
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه (.)205 ،192/1
( )3أخرجه أبن جرير يف تفسري ( ،)80/1وقال أًد شاكر :إسناد صحيح.
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ومن األمثلة على ذلك:
 عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال :قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فن ل على ابن أخيهاحلر بن قي  ،وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ،وكان القراء أصحاب جمال عمر ومشاورته،
كهو ً كانوا أو شبانًا ،فقال عيينة بن أخيه :يا ابن أخي ،هل لك وجه عند هذا األمري ،فاستأذن
ك عليه ،قال :سأستأ ذن لك عليه ،قال ابن عباس :فاستأذن احلر لعيينة فأذن له عمر ،فلما دخل
هم
عليه قال :هي يا ابن اخلطاب ،فواهلل ما تعطينا اجل ل و كم بيننا بالعدل ،فغضب عمر حَّت َّ
أن يوقع به ،فقال له احلر :يا أمري املنيمننيَّ ،
إن اهلل تعاىل قال لنبيه  :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻﮊ [األعرافَّ ،]199 :
وإن هذا من اجلاهلني ،واهلل ما جاوزها عمر حين
تالها عليه ،وكان وقافًا عند كتاب اهلل(.)1
عملي من أحد كبار السلف ،كان خليفةً للمسلمني ،يأمترون بأمر وينتهون بنهيِه،
فهذا تطبيق ٌّ
أول املطبقني هلذا احلكم على نفسه.
مبعىن وحكم؛ كان َ
ومع ذلك عندما جاءت اآلية القرآنية ً
وكذلك معلم التفسري بُ َّد أن يكون وقَّافاً عند حدود اهلل ،يُطَبِّـ ُقها على نفسه قبل أن
يطلب من تالميذ و البه أن يُطَبِّـ ُقوها على أنفسهم.
 ويف قوله تعاىل :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [األحقاف ،]30:أن عمربن اخلطاب كان يقول :لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً ،وألينكم لباساً ،ولكني أستبقي طيباتي.
أن عمر بن اخلطاب لَ َّما ِ
وذكرَّ :
قدم الشام صنع له عام مل يـَُر قبله مثله ،قال :هذا لنا فما لفقراء
املسلمني الذين ماتوا وهم يشبعون ِمن ُخب الشعري فقال خالد بن الوليد :هلم اجلنة .فاغرورقت
عينا عمر ،فقال :لئن كان حظنا من هذا احلطام وذهبوا باجلنة لقد بايَنونا بَوناً بعيداً(.)2
عمر
األثر فيه عمل باآلية الشريفة ،واقتداء باحلبيب املصطفى  ،الذه سبق اخلليفة َ
وهذا ُ
إىل تطبيق هذ اآلية على نفسه ،وهكذا يُتوار تطبيق التفسري ،ويأخذ اخللف عن سلفهم.
 وعن ابن عباس ،أنه نُعي إليه أخو قثم( )3وهو يف مسري ،فاسرجع ،مث تنحى عن الطريق،فصلى ركعتين أ ال فيهما اجللوس ،مث قام ميشي إىل راحلته وهو يقول :ﭽﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﭼ [البقرة.)4(]45:
( )1أخرجه البخاره يف صحيحه (.)4642 ،60/6
( )2ينظر :جامع البيان للط ه (.)147/21
( )3بضم القاف ،وفتح الثاء املثلثة ،وهو أخو عبد اهلل بن عباس .
( )4أخرجه الط ه يف تفسري ( ،)620/1وسعيد بن منصور يف سننه (.)633/2

- 151 -

الوسائل اإليضاحية غير اللفظية في الروايات التفسيرية ،د .علي بن عبد اهلل بن حمد السكاكر

اآليةُ تدل د لة واضحةً على َّ
أن الصالة يُ ْستَعا ُن ا على شنيون احلياة ،خاصةً املصائب الج
صيب املرء ،والج قد تـُثْ ِقل ِ
قد تُ ِ
كاهلَهُ ،وتـُ َعطِّلُه عن أعماله وا ستمرار يف عطائه.
ُ
يتأخ ِر التطبيق العملي لآلية حَّت يصل إىل بيته ،أو إىل مسجد من مساجد املسلمني
وهنا مل َّ
ُ
ِ
ِ
ينيده فيه ركعتني تعينانه على م ِل مصيبته ،بل ما كان من شأن استعجال تطبيق اآلية على نفسه
صلِّي يف ريق املسلمني ،مث َّأد الركعتني املعينتني
إ أن َّ
تنحى جانباً عن قارعة الطريق حَّت يُ َ
على م ِل خ فقد أخيه.
املفسر إذا أراد أن يكون لقوله قبو ً عند البه ومستمعيه إ أن
وهكذا ينبغي للمعلم ِّ
يبدأ بنفسه ،يف كل وقت وحني ،وكل يمان ومكان.
 -وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت السماء يقول :يا جارية أَخ ِرجي َس ْرجي ،أَخ ِرجي

ثيايب ،ويقول :ﭽ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ق.)1(]9:

البح ُر يـُْت ِح ُفنَا بأنو ةاع من التعليم التطبيقي ملعاا اآليات ،أو لفوائدها املستنبطة
وما ي ال احلَْبـ ُر ْ
ِ
دوابـَّنَا ،وهكذا.
منها ،فما دام أن املاء مبارك ،فلنتعرض له بأجسامنا ،ولتُص ْ
ب ثيابَنا ،ولْتَ َم َّ َ
 وعن عمر بن اخلطاب أنه أ ال صالة الضحى ،فقيل له :صنعت اليوم شيئاً مل تكنتصنعه .فقال :إنه بقي َعلَ َّي من ِوْرِده شيء وأحببت أن أُِمتَّه ،وتال هذ اآلية :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﭼ [الفرقان.)2(]62:

أن اإلنسان قد ينشغل يف الليل ة
لقد دلَّت اآليةُ حبسب ما فهمهما اخلليفة الراشد َّ
بعمل أو
ة
مرض أو أه أمر آخر ،فال يستطيع أن يُتِ َّم ما كان قد اعتاد فعله من أوراد وحنوها ،فالنهار خيلف
الليل ،ميُْ ِكن ِ
للمرء أن يُتِ َّم فيه ما قد ابتدأ يف الليل.
ُ
ِ
ِ
وهذا الذه فعله هذا اإلمام العظيم الشأن ،بَّقه على نفسه قبل أن يطلب من غري التطبيق،
بل إنـ َُّهم مل يفهموا ملاذا فَـ َع َل ذلك حَّت سألو .
فهال كانت هذ ريقة ملعلمي التفسري يف ِ
َّ
إحياء السنن الج قد ُه ِجَرت ،وبعث الشعائر الج
َ
الطالب ملعرفة ما الذه فعله
تشوق
قد نُ ِسيَت؛ عن ريق التطبيق العملي على النف َّ ،
حَّت إذا َّ
ُ
يتبني منها هذ
ض ًحا ُم َف ِّسًرا فيه معاا اآليات القرآنية اجلليلة ،الج قد
معلمهم ،جاءهم اخل ُ ُم َو ِّ
َّ ُ
ُ
الفائدة املستنبطة ألول وهلة.
( )1أخرجه البخاره يف األدب املفرد (  ،)1228وهو صحيح موقوفًا على ابن عباس  ،كما يف صحيح
األدب املفرد لأللباا (ص.)476
( )2أخرجه عبد الرياق الصنعاا يف املصنف ( ،)4749 ،51/3وابن أيب حامت يف تفسري (.)2718/8
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 وخرج عمر بن اخلطاب يستسقي فما زاد على االستغفار مث رجع ،فقالوا :يا أمري املنيمننيلبت املطر مبجاديح( )1السماء الج يُستْنـَل ا املطر .مث قرأ:
ما رأيناك استسقيت فقال :لقد
ُ
ﭽﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﭑﭒ ﭓ ﭔﭼ [نو  .]11-10:وقرأ اآلية الج يف سورة
هود حَّت بلغ :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﭼ [هود.)2(]52:
ِ
نوع من التشويق ،جعل الناس تتساءل
األثر
كسابق ِه ،قد مجع التفسري بالتطبيق ،مع ة
وهذا ُ
املفسر العظيم هلذا األمر ،ف ذا به خيرج عن كونه مطبِّـ ًقا ملعاا آيات يعرفها
عن سبب فعل هذا ِّ
أكثر الناس عند احلديث النظره ،ويغفلون عنها عند العمل التطبيقي.
ُ
ِ
َّ
 -وروه أن عمر أكب على الركن فقال :إا ألعلم أنك حجر ،ولو لم َأر حبِّي رسول اهلل 

قبَّلك واستلمك ما استلمتك وال قبَّلتك ،ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﭼ [األح اب.)3(]21:
األثر هو تطبيق لطريقة من رائق التفسري ،وهو شر املعىن باملثال.
وهذا ُ
فكما َّ
أن تفسري اآلية قد يكون باملثال اللفظي ،فكذلك قد يكون باملثال العملي التطبيقي،
تطبيقي لفرد من أفراد معاا
ُس َوة لنا يـُ ْقتَد ا ،وهذا عمل
ٌّ
فاآليةُ دلَّت على أن رسول اهلل  أ ْ
حصرها ،لكثرة ما جيب علينا أن نقتده بالرسول 
هذ اآليات الج تنتهي معانيها ،و ميكن ُ
من أقوال وأفعال.
بل هو تطبيق ملا ِمن شأنه أن يـُْتـَرك تطبي ُقهُ ،إذ قد يـُ ْف َه ُم سبب تقبيل هذا احلجر ،وما هي
الفائدة العائدة على املسلمني من ذلك ،ولكن اآلية أمرت با قتداء فنحن نقتده ،وحثَّت على
ا ستنان فنحن نسنت ،ونُطَبِّق ذلك على أنفسنا أو ً مث نأمر غرينا بذلك.
عمر بن اخلطاب يصلي من الليل ما شاء اهلل أن يصلي ،حتى إذا كان
 -وعن أسلم قال :كان ُ

آخر الليل أيقظ أهله للصال  ،ويقول لهم :الصال َ الصال َ .ويتلو هذ اآلية :ﭽﮰ ﮱ ﯓ
َ
()4
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ [ ه. ]132:

( )1ا اديح مجع ِ ْجمدا ة  :وهو تردد ريق املاء يف السحاب .ينظر :العني (.)73/3
( )2جامع البيان للط ه (.)293/23
( )3أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( .)131 ،281/1وقال القق :إسناد قوه ،ورجاله ثقات رجال الشيخني
غري عبد اهلل بن عثمان بن ُخثَـْي ةم ،فمن رجال مسلم ،وهو صدوق .وأصل احلديث يف الصحيحني.
َ
( )4أخرجه اإلمام مالك يف املو أ ( ،)119/1وعبد الرياق يف املصنف (.)4743 ،49/3
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وهذا ِمن أعظم األمثلة التطبيقية التفسريية ،ف َّن الصحايب اجلليل مل يبدأ بأم ِر غري  ،بل إنه مل
غري بأن يُطَبِّق اآلية معه ،بل بدأ بنفسه ،فصلَّى من الليل الشيء الكثري ،مث أيقظ غري وحثَّه
يأمر َ
على تطبيق اآلية.
وهكذا علينا معشر املتخصصني يف التفسري ،أن نبدأ بالتطبيق الكثري على ِ
أنفسنا ،قبل أن
نطلب ذلك من البنا وجمتمعنا؛ ف هنم إن رأونا ُمطَبِّقني َس ُه َل عليهم التطبيق ،وإن رأونا متقاعسني
متأخرين كانت ألفايفنا جمرد عبارات جوفاء خالية من معانيها احلية الج ميُْ ِكن أن تبث رو احلماسة
والنشاط يف غرينا.
 عن عطاء يف قوله تعاىل :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ [الذاريات ،]17:قال :ذلك إذذر يعتمد على العصا ،فمكثوا شهرين ،مث ن لت الرخصة :ﭽﭮ ﭯ
أ ُِمروا بقيام الليل ،فكان أبو ٍّ

ﭰﭱﭲ ﭼ [امل مل.)1(]20:
والشاهد من األث ِر واضح ،حيتاج لكث ةري من الشر والبيان.
 وخــرج ابــن عمــر يف بعــو ن ـواحي املدينــة ومعــه أصــحاب لــه ،ووضــعوا ُســفرةً هلــم ،فمـ َّـر ــمهلم فأ ِ
َصـب ِمـن هـذ السـفرة .فقـال لـه :إا صـائم.
هلم يا راعيَّ ،
راعي غنم فسلَّم ،فقال ابن عمرَّ :
فقــال ابــن عمــر :أتصــوم يف مثــل هــذا اليــوم احلــار الشــديد َمسومــه ،وأنــت يف هــذ اجلبــال تَرعــى هــذ
()2
الغنم فقال له :إنِّي واهلل أُبادر أيامي الخالية  .يريد قولـه تعـاىل :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﭼ [احلاقة.]24:
َّ
إن التطبيــق العملــي للتفســري ومعانيــه مل يكــن ِح ْكـ ًـرا علــى الصــحابة الك ـرام ،و علــى العلمــاء
املفسرين ،بل هو أمـر شـائع بـني أفـراد هـذ األمـة املرحومـة ،يُطَبِّقـه الكبـار والصـغار ،الرجـال والنسـاء،
ِّ
العلماء والعوام ،األئمة واملأمومون ،واحلكام والكومون.
خاصـةً قصـ املعاصـرين الــج نقر هــا
واملعلِّــم ينبغــي عليــه أن يســتفيد ِمــن ِمثْــل هــذ القصـ َّ ،
يف الكتــب ،وا ــالت ،واملواقــع اإللكرونيــة ،وعلــى وســائل التواصــل ا جتمــاعي ،والــج فيهــا تطبيــق
ـو عـو ِّام النـاسِ ،زَّـن مل يشـتهروا بعِْلـ ةم
لكثري من األوامر الربانية ،واملفـاهيم التفسـريية ،والـج قـام ـا بع ُ
ـو الط ـ ِ
وتعلــيم؛ َّ
ـالب عنــدما يق ـرأ القص ـ الــج ت ــذكرها كتــب التفســري القدمي ــة قــد يق ــول يف
ألن بعـ َ
نفسه :إن هني ء قوم قد مضوا ،ساعد م يفروفهم املعيشية على تطبيق القـرآن ،أمـا عصـرنا فيختلـف،
( )1املصنف بن أيب شيبة (.)238/2
( )2ينظر :الدر املنثور للسيو ي ( ،)678/14وشعب اإلميان للبيهقي ( .)5291
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وحالتنا تتناسب مع مثل هذا.
َّأم ــا عن ــدما يع ــرف أن التفس ــري ق ــد حصـ ـل ِزَّــن ه ــم مثل ــه ،ق ــد عاشـ ـوا يف عص ــر  ،وأش ــغلتهم
املشاغل نفسها ،وعانوا املعاناة ذا ا ،فتكون حاف اً ودافعاً للتطبيق العملي.
 وقال أبـو بكـر الصـديق لقـي بـن عاصـمِ :صـف لنـا نفسـك .فقـال :إن اهلل يقـول :ﭽﯙﯚ
ﯛ ﭼ [النجم ]32:فلست بِ ُم َز ٍّك نفسي وقد نهاني اهلل عنه .فأعجب أبا بكر ذلك منه(.)1
األثر ينيكد ما سبق يف األثر السابقِ ،من َّ
أن الذه قد حيصل منه التطبيق لآليـة لـي هـو
وهذا ُ
خاصـ ِـة النــاس،
اإلمــام الكبــري ،والعــامل اجلليــل ،بــل حيصــل مــن عامــة النــاس ،بــل ويــنيثر عمــل العامــة يف َّ
فيعجبهم عملهم وتطبيقهم.
 ويف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [األح اب ]33:أنه قيل لسودة يوج الن :ما ِ
ِّجني و تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت :قد حججت واعتمرت ،وأمرا اهلل
لك
خرجت من باب ُحجرتها حتى
أقر يف بيج ،فواهلل أخرج ِمن بيج حَّت أموت .قال :فواهلل ما
ْ
أن َّ
أخرجت بجنازتها(.)2
وه َّن شقائق الرجال ،وصـانعات القـادة
للنساء نصيب من التطبيق العملي التفسريه ،كيف ُ
العِظَــام! كيــف وقــد كــان ج ـ ء مــن القــرآن ين ـ ل يف بيــو َّن ،فــيعلمن ســبب ن ولــه ،ومعنــا  ،وكيفيــة
تطبيقه على الوجه األمثل واألمت واألكمل.
فعظِّم ،و تعظمن
 وعن مقاتل يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔﭼ [املدثر ]3:يعينَ :كفار مكة يف نفسك .فقام من مضجعه ذلك ،فقال« :اهلل أكبر كبيراً»(.)3
ُرغم أن التكبري من العبادات الج ُميا ِرسها املسلم يومياً ،بل نكاد نقول إنه يوجد مسلم إ
فسر هنا مل ِ
وهو يك يومياً يف صلوا م ،ومع ترداد األذان ،وحنو ذلك من األعمال ،إ َّ
يكتف
أن امل ِّ
بالتكبري الذه يـُ ْف َع ُل يومياً ،بل ك َّ عند األمر بالتكبري ،حَّت وإن كان التكبري مأموراً به الن .
ورَّو َاد ُ إىل مثل هذا ،وتطبيقه عملياً مبجرد مساع
وهكذا على معلم التفسري أن يـُنَبِّه َُّالبَه ُ
األمر اإلهلي ة
بعمل من األعمال ،وإن كان هذا العمل زا ُميَا ِرسه املسلم يومياً.
ـت
ـررت باليــة يف كتــاب اهلل أعرفهــا إال أحزنتنااي ِّ
 وعــن عمــرو بــن ُمــرة قــال :مــا مـ ُألا مسعـ ُ
( )1األخبار املوفقيات لل بري بن بكار (ص.)248 :
( )2ينظر :الدر املنثور للسيو ي ( ،)30/12وقال" :أخرجه عبد بن ًيد ،وابن املنذر" ومل أقف عليه يف
املنتخب من مسند عبد ،و يف القدر املوجود من تفسري ابن املنذر.
( )3تفسري مقاتل بن سليمان (.)490/4
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اهلل يقول :ﭽ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﭼ [العنكبوت.)1(]43:
وهذا نوع من أنواع التطبيق ملا يفهمه املرء من القرآن.
ب -ت بيق اآلية على اآلخرين:
من صور الت بيق العملي للتفسير :ت بيق الشيخ أو المعلم أو َمن في منزلته للتفسير
أعم من تعليمه داخل الحجر
على أرض الواقع ،وقد يكون تعليم التفسير بهذه ال ريق َّ
الدراسية المغلقة ،أو في المساجد .ومثاله:

 -ما جاء يف تفسري قوله تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ [النور ،]27:عن ِربعي قال :حدثنا رجل من بين عامر استأذن على
الن  وهو يف بيت فقال :أأجل فقال الن  خلادمه« :اخرج إلى هذا ،فعلِّمه االستئذان؛
فقل له :قل :السالم عليكم ،أأدخل؟»(.)2
احلديث يفتح أبواباً للمعلمني واملربني على تلف ُتصصا م وأعماهلم ،يف ريقة
هذا
ُ
التعليم التطبيقي للطالب واألبناء ،بل ولعامة الناس ،وذلك بتدريبهم على تطبيق األوامر اإلهلية،
وعدم ا كتفاء ب عطائهم البيان اللفظي ،بل بالتدريب والتطبيق والتمرين على الطريقة الصحيحة
األمر سهالً ،ميكن تطبيقه دون كثري كلفة ومشقة.
لألمر ،حَّت وإن كان ُ
لكل فرد من الطالب قد ي ِ
وقد يقول قائلَّ :
ضيع وقت الاضرة ،وهذا أمر
إن تعليم التطبيق ِّ
ُ
صحيح ،ف َّن التطبيق العملي حيتاج إىل كثري من الوقت ،ولكننا نُ ِ
الحظ يف احلديث أيضاً أن الن 
مل ِ
يأت بنفسه لتعليمه كيفية التطبيق ،وإتا اكتفى ة
اجلاهل كيفية تطبيق ا ستئذان.
بنائب عنه يـُ َعلِّ ُم
َ
فمن املمكن للمعلِّ َم أن يـُ َعلِّ َم أفضل الطالب وأمهرهم كيفية التطبيقُ ،مث يُنيبهم عنه يف تعليم
باقي أصدقائهم ويمالئهم.
 وعن أيب أمامة قال :بينما حنن مع رسول اهلل  إذ حلقنا عمرو بن يرارة األنصاره يف حلَّةش الساقني .فقال رسول اهلل :
قد أسبل ،فأخذ الن  بناحية ثوبه ،فقال :يا رسول اهلل ِّ
إا أ ْ
ًََ ُ
()3
«يا عمرو بن يرارة َّ
إن اهلل قد أحسن كل شيء خلقه ،يا عمرو بن يرارة َّ
إن اهلل حيب املسبلني» .
( )1ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)3064/9
( )2أخرجه أًد يف املسند ( ،)23127 ،206/38وابن أيب شيبة يف مسند ( ،)411/2عن أيب األحوص
عن منصور عن ربعي بن خراش به.
وإسناد صحيح ،صححه األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)1170 ،159/3
( )3أخرجه الط اا يف املعجم الكبري ( )7909 ،232/8من ريق الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان ابن
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يف هذا احلديث تطبيق للعموم الذه دلت عليه عدة آيات ِمن َّ
أن اهلل قد أحسن ما خلق
أن بعو الناس قد يرتكب املعاصي ألجل إخفاء ما يظنونه من قُـب ةح فيهم ِ
وأبدع فيه ،و َّ
وخْل َق ةة ناقصة.
ْ
السبب الذه جعله ميارس املعصية ،وذلك بتبيني معىن
فأيال الن  عن ذلك الصحايب
َ
اآلية الكرمية ،الج يتخلَّف عن ِ
عمومها ما يظنه ذلك الصحايب أنه قد ُتلَّف ومل يدخل فيها.
ُ
ِ
 وعن عبد اهلل بن سالم قال :كان الن  إذا ن لـت بأهلـه شـدَّة أو ضـيق أ ََم َـرهم بالصـالة،وتال :ﭽ ﮰﮱ ﯓﭼ [ ه ]132:اآلية(.)1
يف هــذا احلــديث توجيــه لكيفيــة حـ ِّـل املشــاكل ا جتماعيــة والنفســية الــج تصــيب أفـراد ا تمــع،
حل مشكال م.
ب عطائهم الدواء القرآاَّ الناجع ،واحلل اإلسالمي الناجح ،الذه يساعدهم على ِّ
ولــن يعج ـ معلــم التفســري عــن إجيــاد الكثــري مــن مثــل هــذا يف ثنايــا القــرآن الكــرمي ،يســاعد بــه
البه على حل مشاكلهم ،ويرفع به من حالتهم النفسية.
ـت :نــدخل فقالاات:
 -وعــن أم إيــاس قالــت :كنــت يف أربــع نســوة نســتأذن علــى عائشــة ،فقلـ ُ

ال .فقال اات واح ااد  :الس ااالم عل اايكم ،أن اادخل؟ قال اات :ادخل ااوا .مث قال ــت :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻ ﭼ [النور.)2(]27:
يف هــذا األثــر ريقــة لطيفــة يف التعلــيم ،وتنبيــه رائــع مــن أم املــنيمنني رضــي اهلل عنهــا لصــوحيبا ا
استأذن ،قد يستخدمها املعلم عندما يراها مناسبة ،وهـو ا متنـاع مـن إدخـال املس ِ
َّ
ـتأذن ابتـداءً،
عندما
ُ
ِزَّا يـُنَبِّـ ُههُ إىل وجود خطأ يف ريقة استئذانه ،كما حصل من إحد النساء املستئذنات.
 وروه يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﭼ [األحـ ـ اب )3(]59:أن عم ــر ب ــن اخلط ــاب ك ــان ال ي اادع فا ااي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيب السائب عن القاسم عن أيب أمامة .قال اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)8525 ،124/5روا الط اا
بأسانيد ،ورجال أحد ا ثقات" ،وهو هذا اإلسناد ،لكن الوليد بن مسلم يدل ويسوه ،ولي يف اإلسناد
تصريح بالسماع! ،وقد حسنه األلباا مع اشراط عدم وقوع التدلي فيه ،كما يف السلسلة الصحيحة
(.)4004 1735/7
( )1أخرجه الط اا يف األوسط ( ،)886 ،272/1والبيهقي يف الشعب ( ،)2911 ،516-515/4من
ريق معمر عن مد بن ً ة بن يوسف عن عبد اهلل بن سالم.
قال اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)11173 ،67/7روا الط اا يف األوسط ،ورجاله ثقات".
( )2ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)259/8
( )3أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)231/2
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خالفته َأمةً ت َقنَّع ،ويقولَّ :إتا القناع للحرائر لكيال يـُ ْنيذَين.
ـح ،فقـال :أقِـ ِم اللسـا َن كمـا قـال اهلل :ﭽﮔ
 وعن ابن عباس أنه رأ رجالً يـَ ِ ُن قـد أ َْر َج َﮕ ﮖﭼ [الرًن.)1(]9:
هــذان األث ـران عظيمــان ،بالغــا األ يــة ،ينبغــي علــى املتخصصــني يف علــم التفســري أن يطيل ـوا فيهمــا
التأمل ،حيث َّ
السوق مكاناً لتطبيق التفسري ،ومدرسة لتعليم العلم.
إن الصحابيني اجلليلني جعال َ
َ
ِ
فعلى اجلهات الج تُراعي تعليم التفسري ،و تم ببحوثه ودراساته ،أن يكون هلـا جمـال يف تطبيـق
ذلك تطبيقاً عمليًّا علـى أرض الواقـع ،وإقامـة الفعاليـات املختلفـة الـج ـدف إىل تعريـف أفـراد ا تمـع
باهلده القرآا الكرمي الذه يهده للج هي أقوم ،ويقيم للناس مصاحلهم الدينية والدنيوية.
و يكتفي املتخصصون يف هذا الشـأن بـأن يـأيت النـاس إلـيهم ،بـل هـم يـذهبون إىل النـاس ،يف
أسواقهم ،ومكاتبهم ،وبيو م ،وغري ذلك زا ميكن أن يـُ ْع َم َل.
 ويف قولــه تع ــاىل :ﭽ ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ [م ــرمي ]58:ع ــن ص ــفية يوجالن َّ :أهنا رأت قوماً قرءوا سجدةً ،فسجدوا ،فناد م :هذا السجود والدعاء ،فأين البكاء؟(.)2
تامـا ُمتقنـاً ،لــي
يف هـذا األثـ ِر إشـارة إىل أنـه ينبغــي أن يكـون التطبيـق لآليـات القرآنيــة تطبيقـاً ًّ
ج ئياً غري متقن.
و بأس أن يتدرج املعلـم مـع املتعلمـني ،ولكـن ينبغـي أن يطمـح إىل أن يكـون اإلتقـان والتمـام
ــا الغايــة واهلــدف ،ولــي ج ـ ء اإلتقــان الــذه قــد حيصــل يف ثناي ــا احلصــة الدراســية ،مث يغفــل عنــه
املدرس عندما يبدأ حبصة آخر ودرس آخر ينسيه ما كان من تطبيق سابق.
الج ُدوباة ،فقاال لاه الحسان :اساتغفر اهلل .وأتااه آخ ُار فشاكا
رجل
الحسن فشكا إلياه ُ
َ
 وأتى ٌإلياه الفقاار ،فقااال لااه :اسااتغفر اهلل .وأتاااه آخاار فقااال :ادع اهلل أن يرزقنااي ابنااً .فقااال لااه :اسااتغفر اهلل.
وأتاااه آخ اار فشااكا إلي ااه جفاااف بس اااتينه ،فق ااال لااه :اس ااتغفر اهلل .فقلنــا :أتــاك رجــال يَش ـ ُكون أبواب ـاً،
ويســألون أنواعـاً ،فــأمرَ م كلهــم با ســتغفار فقــال :مــا قلـ ِ
ت
ـت مــن ذات نفســي يف ذلــك شــيئاً ،إتــا اعتـ ُ
ُ
فيه قـول اهلل سـبحانه إخبـاراً عـن نبيـه نـو  أنـه قـال لقومـه :ﭽﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ [نو .)3(]12-10:
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسري (.)178/22
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف (.)8/14
( )3ينظر :الكشف والبيان للثعل (.)44/10
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فــنالحظ هنــا أن احلســن -رًــه اهلل -مل يـو ِّجــه الســائلني إىل األســباب الطبيعيــة الــج تُ ِ
ناســب
َُ
وجههـم إىل مـا ورد يف القـرآن ليطبقـو ويعملـوا بـه ،أ
أحواهلم يف اجلدب والفقر وحاجة ا بـن ،وإتـا َّ
وهو ا ستغفار.
ج -التأمل في واقع الناس وتنازيل اآليات على واقعهم:
َّ
املفســر حــال األ َُّمــة ،وحيــاول أن يطبــق
إن مــن أهــم أن ـواع التطبيــق العملــي لآليــات :أن يتأمــل ِّ
معاا اآليات عليها ،وسيصل إىل نتائج مبهرة يف ذلك.
فمما ورد عن السلف يف تطبيق هذا املفهوم:
 مــا روه ع ــن عب ــد اهلل بــن عب ــاس ق ــال :إا ِألج ــد يف كت ــاب اهلل قوم ـاً ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﭼ يُقـال هلـم :ﭽ ﰈ ﰉﰊﭼ [القمـر ]48:ألهنـم كـانوا يك ِّـذبون بالقـدر ،وإناي ال أراهام،
فال أدره أشيء كان قبلنا ،أم شيء فيما بقي (.)1
فنــر يف هــذا األثــر أن ابــن عبــاس حــاول أن يطبــق مفهــوم اآليــة علــى مــا يـرا مــن واقــع النــاس
الذه يعيش فيه؛ فلم ير موجوداً.
ِ ِ
عمـن تنطبـق
ص ُـدورهم ،للبحـث َّ
ويف ذلك َش ْحذ هلِ َم ِم َّ
السامعني ،وإبقاء جلذوة املعرفـة ُمتَّق َـدةً يف ُ
عليهم اآليات ،يف حب ة
ـث علم ٍّـي دائـب ينقطـع ،ونـَ َهـ ةم للمعرفـة يُوِرثُـه املعلـم لتالميـذ ؛ فـيُـ َعلِّ ُم ُهم العلـم،
ويـُْب ِقي يف أذهاهنم أسئلة حائرة تاج إىل إجابة ،زا يعين استمرار البحث العلمي ،وتطور  ،وتطوير .
ـت أق ـرأ هــذ اآليــة ،فمــا أدره َمــن عُــين ــا ،حــَّت
 وعــن مــد بــن كعــب ال ُقَريفــي قــال :كنـ ُـقطت عليه ـ ــا :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ســ ُ
ﰎﰏﰐ ﰑ ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭼ [القمر ]50-47:ف ذا هم املكذبون بال َق َدر(.)2
ويف هـذا املثــال اســتخدم التــابعي أسـلوب اإلثــارة بتن يــل اآليــات علـى الواقــع .ومــا أحوجنــا ملثــل
هذا األسلوب يف عصرنا احلديث.

( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)160/22
( )2تفسري عبد الرياق الصنعاا (.)261/2
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املبحث الثاني :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باخلط أو الرسم.
َّ
إن ُم َعلِّم التفسري ينبغي له أن يـَُقيِّد نفسه بقيود يف التعليم مـا أنـ ل اهلل ـا ِمـن ُسـلطان ،فـيظُن
أن تعلــيم العِلــم يكــون إ عــن ريــق اإللقــاء والتلقــني فقــط ،بــل َّ
َّ
إن الن ـ  والصــحابة والتــابعني مل
يألوا ُج ْه ًدا يف استخدام وسائل تلفة من وسائل التعليم إليصال املعلومة الصحيحة إىل السامع.
ومن هذ الوسائل املستخدمة يف التعليم :ريقة اخلط ،و ريقة الرسم.
أ -الخط:
 عــن ابــن مســعود  قــالَ :خا َّاط لنااا رسااول اهلل  خ ًّااا ،مث قــال« :هــذا ســبيل اهلل» .مث
خا َّ
اط خ وطًااا عاان يمينااه وعاان شااماله ،مث قــال« :هــذ ُســبُل ،علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» .وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ

[األنعام.)1(]153:
 عن ابن عباس قالَّ :رسول اهلل  أربع خ وط مث قال« :أتدرون مـا هـذا » قـالوا:
خط ُ
اهلل ورسوله أعلم .قال« :إن أفضل نساء أهل اجلنة خدجيـة بنـت خويلـد ،وفا مـة بنـت مـد ،ومـرمي
بنت عمـران ،وآسـية بنـت مـ احم امـرأة فرعـون ،مـع مـا قـ اهلل علينـا مـن خ هـا يف القـرآن :ﭽ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ

[التحرمي.)2(»]11:
ويف هذ اآلثار السابقة مشروعيةُ استخدام الوسائل التعليمية الج يسـتخدم فيهـا الكتابـة علـى
اخــتالف أنواعهــا وأصــنافها ،كالكتابــة علــى الســبورة ،وعلــى اللــو  ،وعلــى األجه ـ ة الذكيــة احلديثــة،
وغري ذلك من أنواع ما يستخدمه املعلمون للكتابة.
( )1أخرجه اإلمام أًد يف مسند كتاب (مسند املكثرين من الصحابة) ( ،)3928والنسائي يف السنن
الك ( )95/10وابن حبان يف صحيحه ،)6 ،180/1( :كلهم من ريق عاصم بن دلة عن أيب وائل
عن عبد اهلل بن مسعود .
وقد صححه األلباا يف ((مشكاة املصابيح)).)1606 ،58/1( :
( )2أخرجه اإلمام أًد يف مسند ( ،)2668 ،409/4والنسائي يف السنن الك (،)8297 ،388/7
وابن حبان يف صحيحه ( ،)7010 ،470/15واحلاكم يف املستدرك ( ،)3836 ،539/2كلهم من
ريق داود بن أيب الفرات ،عن علباء ،عن عكرمة عن ابن عباس  ،ورجال اإلسناد ثقات ،وقد صححه
اهليثمي يف جممع ال وائد ( ،)15268 ،223/9وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (:)1508 ،13/4
"رجاله ثقات".
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يتحرج يف أن يـُ َع ِّ عـن اإلسـالم ٍّ ٍّ
ونُالحظ هنا َّ
ـط ،وعـن املنيمنـات الصـاحلات
أن الن  مل َّ
من الصحابيات وغريهن ٍّ
ٍّط ،فال بـأس علـى املعلـم أثنـاء التعلـيم أن يـُ َعـ ِّ عـن مثـل هـذ األمـور مبثـل
يتحر ُج منه بعو املعلمني.
هذ األشكال التعبريية ،والج تكون خاليةً من التصوير وحنو ذلك زا قد َّ

ب -الرسم:

 روه يف تفسـ ـ ــري قولـ ـ ــه تعـ ـ ــاىل :ﭽ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭼ [احلجـ ـ ــرَّ ]5:أن
رســول اهلل  غــرس عــوداً بــني يديــه ،وآخــر إىل جنبــه ،وآخــر فأَبْـ َعـ َـد  ،قــال« :أتــدرون مــا هــذا ».
قــالوا :اهلل ورس ـوله أعلــم .قــال« :فا َّ
اإن هااذا اإلنسااان ،وهااذا أجلااه ،وهااذا أملااه ،فيتعاااطى األماال
فيختلجه األجل دون ذلك»(.)1
وقــد أورد ابــن حجــر يف الفــتح رســم ذلــك يف أكثــر مــن صــورة يــنب فيهــا مقصــد احلــديث ومــن
تلك الصور(:)2
 وعــن أنـ بــن مالــك يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ [املائــدة ]22:أناَّاه أخااذعصااا ،فااذرع فيهااا بشاايء ،ثاام قاااس فااي األرض خمسااين أو خمسااً وخمسااين ،ثاام قااال :هكااذا
طول العماليق(.)3

 -وسأل رجـل الحسان البصاري عـن قـول اهلل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﭼ [األنبياء .]33:قال :يعين :يف استدار م .وقال بيده(.)4
قوله( :وقال بيده) يظهر منه أنه رسم دائرة بيد يف اهلواء.
وهذ اآلثار تدل على مشروعية استخدام "الرسم التوضيحي" لبيان معىن الكلمة.
واحلقيقــة َّ
أن كث ـرياً مــن مســائل علــم التفســري ُحيتــاج فيهــا إىل الرســم والصــورة إلفهــام الطالــب

( )1أخرجه اإلمام أًد يف مسند ( )11132 ،212/17قال :حدثنا عبد امللك بن عمرو ،حدثنا علي بن
علي ،حدثين أبو املتوكل ،عن أيب سعيد اخلدره .
وأخرجه الرامهرم ه يف أمثال احلديث (ص ،)110وأبو نعيم يف احللية ( ،)311/6وابن بشران يف أماليه
(ص )327كلهم من ريق علي بن علي الرفاعي به.
واحلديث رجال إسناد ثقات ،وقد حسنه العراقي يف ُتريج اإلحياء (ص ،)1831وقال اهليثمي يف جممع
ال وائد (" :)17861 ،255/10رجاله رجال الصحيح ،غري علي بن علي الرفاعي وهو ثقة" ،وحسنه
األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)3428 ،1266/7
( )2فتح الباره.285 /11:
( )3ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)245/5
( )4ينظر :اجلامع بن وهب (.)195 ،87/1
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مقصود اآليات القرآنية(.)1
وهـذا بـاب واســع كبـري يسـتطيع أن يـُ ْد ِخ َل فيـه املعلِّ ُمــون أنواعـاً مـن الوســائل التعليميـة احلديثــة،
زا أتاحته التقنية املعاصرة.
فعنــد وصـ ِ
ـف األمــاكن الـواردة يف علــم التفســري ميكــن اســتخدام اخلـرائط اجلغرافيــة ،واأل ــال ،
ب ــل وميك ــن يف ه ــذا ال م ــان اس ــتدعاء املواق ــع ع ــن ــرق مواق ــع اخلـ ـرائط العاملي ــة الـ ـج تُظْ ِه ــر األم ــاكن
املقصودة بأنو ةاع تلفة من اخلرائط.
تصوير وعرضه للطالب كصورة.
وأنواع الشجر املذكور يف القرآن ميُْ ِكن
ُ
واأل عمة املذكورة يف القرآن ميُْ ِكن تصويرها وعرضها للطالب.
وغري ذلك زا ميكن إيراد .
املبحث الثالث :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باستخدام اليد واألصابع.
َّ
إن استخدام اجلسد يف شر العلم ِمن أسهل األمـور تـوافراً بالنسـبة للمعلـم ،فهـو حيتـاج إىل
وســائل تعليميــة خارجــة عنــه ،بــل يســتعمل مــا منحــه اهلل وخلقــه يف جســد  ،وقــد ورد يف ذلــك عــدة
آثار؛ منها:
 -1استخدام اليد:

 عــن ابــن عمــر َّأن رســول اهلل  ق ـرأ هــذ اآليــة ذات يــوم علــى املن ـ  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

( )1مع مالحظة أنه بُ َّد ِمن مراعاة الضوابط الشرعية املختلفة يف استخدام هذ الوسائل أثناء التفسري،
واملقصود هنا بيان مشروعية أصلها ،وأما التطبيقات املعاصرة املوجودة ملثل هذا فكثري منه قد يُ َسلَّم له
بالصواب .ونُوِرد لذلك فتو للشي ابن عثيمني دون اإل الة يف املسألة.
سئل الشي ابن عثيمني -رًه اهلل -يف لقاء الباب املفتو ( :)220/21ما حكم رسم بستان كأنه ميثل
اجلنة ،ونار كأهنا متثل النار فأجاب" :هذا جيوي؛ ألننا نعلم كيفية ذلك ،و يعلم كيفية النار ،فهي
فضلت على نار الدنيا بتسع وستني ج ءاً مبا فيها النار الغليظة كنار الغاي وغريها وما هو أشد ،فهل أحد
يستطيع أن ميثل النار أحد يستطيع ،وهلذا بلِّغ من يفعل ذلك أن هذا حرام ،ومع األسف الشديد أن
الناس اآلن بدءوا جيعلون األمور األخروية كأهنا أمور حسية مشاهدة ،وقد رأيت ورقة مكتوب فيها مربعات
كذا املوت وآخر الق وآخر القيامة وهكذا ،فهذا كأنه صور ما بعد املوت خطوط ومربعات هندسية ،جرأة
عظيمة والعياذ باهلل ،مث يقال :ما الذه أدراك أن هذا بعد هذا حنن نعرف أن الق بعد احلياة الدنيا وأن
البعث بعد الق  ،ولكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من احلساب واملوايين وغري ذلك َم ْن يعلم الرتيب
لكن هذ جرأة عظيمة ".
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ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﭼ [ال م ـ ـ ــر ،]67:ورس ا ا ااول
ميجد الرب نفسه :أنا اجلبـار ،أنـا املتكـ  ،أنـا
ويحركها ،يُقبل بها ويُدبرِّ « :
اهلل يقول هكذا بيدهّ ،
()1
فرجف برسول اهلل  املن َ حَّت قلنا :لَيَ ِخَّر َّن به .
امللك ،أنا الع ي  ،أنا الكرمي»َ .
 وعن أيب سعيد اخلدره قـال :قـال رسـول اهلل « :إذا دخـل أه ُـل اجلن ِـة اجلنـةَ ،وأه ُـل النـا ِرالنار؛ ُجياء باملوت كأنَّه كبش أملح ،فيُوقَف بني اجلنة والنار ،فيقال :يا أهل اجلنة ،هـل تعرفـون هـذا
َ
ِ
فيَ ْشَرئبون ،وينظرون ،ويقولون :نعم ،هذا املوت .وكلهم قد رآ ُ ،مثَّ يناده :يا أهل النار ،هل تعرفـون
ِ
ـنيمر بــه ،فيُــذبَح ،فيُقــال:
هــذا فيَ ْشـ َـرئبون ،وينظــرون ،ويقولــون :نعــم ،هــذا املــوت .وكلهــم قــد رآ  ،فيُـ َ
خلـود فـال مـوت ،ويـا أهـل النـار ،خلـود فـال مـوت» .مث قـرأ رسـول اهلل  :ﭽ ﭑ
يا أهل اجلنةُ ،
أهل الدنيا يف غفلة»(.)2
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭼ [مرمي ]39:وأشار بيده وقالُ « :

 -2استخدام األصابع:

أ -أن تستخدم للعقد والعدد.
َّ
إن اســتخدام األصــابع يف العمليــة التعليميــة قــد يســتخدم ألشــياء كثــرية ،نــذكر منهــا مــا وقفنــا
عليه عند السلف ،وهو:
 -عن ابـن مسـعود أنـه قـرأ :ﭽ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ

ﰥ ﰦﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫﰬ ﰭﰮﭼ [املــدثر ،]46-42:وعقااد بيااده أربعااً ،مث قــال:
هل تَرون يف هني ء ِمن خري ،أ ما يُرك فيها أحد فيه خري(.)3
يف هذا األثر استخدم ابن مسعود عقد األصابع للتنبيـه علـى عـدد الصـفات الـج جعلـت أهـل
النـار ِمــن النــار ،فاســتخدام األعــداد وعقــد األصـابع هلــا يسـ ِ
ـاع ُد الطالــب علــى أن حيصــر املعلومــات يف
َُ
ذهنه ،وذلك عندما يعلم أن عدد شروط املسألة مثالً كذا من األعداد.
 وعــن عطــاء يف قولــه :ﭽﭔ ﭕﭖ ﭗﭼ [امل مــل ،]2:فـ ذا قــال :ﭽﭙﭼ َعقااد ثالثااة،وإذا قــال :ﭽﭚ ﭛﭜﭝﭼ [امل مــلَ ]3:عقااد اثنتااين ،وإذا قــال :ﭽﭟﭠﭡﭼ [امل مــلَ ]4:عقااد
أربعاً(.)4

( )1أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( .)5414( 304/9وصححه األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)597/7
( )2متفق عليه ،أخرجه البخاره يف صحيحه ( ،)4730 ،93/6ومسلم (.)2849 ،2188/4
( )3ينظر :جامع البيان للط ه (.)452/23
( )4سنن سعيد بن منصور (.)2316 ،187/8
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يف هــذا األثــر متثيــل ملــا ميكــن أن يصــليه املصــلي يف الليــل ،فالعــدد هنــا لــي م ـراداًكمــا يف أثــر ابــن
مسعود ،وإتا ألجل التمثيل والتقريب.
ب) أن تستخدم للتوضيح أو التحديد.

فف ااي قول ااه تع ااالى :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ[التوب ــة ]38 :ع ــن
املستورد قال :قال رسول اهلل « :واهللِ ما الدنيا يف اآلخرة إال ِمثْل ماا يجعال أحا ُدكم إصابعه هاذه
وأشار يحيى بالسبابة -في اليَ ِّم ،فلينظر مب تَـ ْرِجع »(.)1وزا سبق نُ ِ
الحظ أمرين:
األمر األولَّ :
أن استخدام أعضاء اجلسم لشر املواد التعليمية قد يكون مفيـداً لشـر املسـألة
التفسريية ،كما ذُكِر سابقاً أن حيىي أشار بسبابته.
وكثــري مــن مســائل القــرآن ميُْ ِكــن شــرحها مبثــل هــذا؛ كــأن يشــري املــدرس مــثالً إىل ناصــيته عنــد
شر معىن الناصية الواردة يف سورة العلق.
واألماار الثاااني :أن اســتخدام اجلســد قــد يكــون فقــط لشــر املــادة التفس ـرييةَّ ،
وإتــا جلــذب
انتبــا الســامعني ،وتشــويقهم ،وحنــو ذلــك ،كمــا يف احلــديث الســابق عنــدما أشــار بيــد  ،وعنــدما حـ َّـرك
ا وأقبل وأدبر.
ف ـ َّن الدارســني قــد حيتــاجون أحيان ـاً داخــل الفصــل إىل تنــوِع حركــات املعلــم جل ـذب انتبــاههم،
وتنشيطهم ،وإيالة امللل والسالمة عنهم ،وهذ احلركات الج تصدر من املعلم تكون جاذبةً هلم.
املبحث الرابع :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري باإلشارة.
وهذا النوع من التفسري يدخل يف التفسري باملثال أو تفسري العام ببعو أفراد  ،ويأيت على حالتني:
الحالة األولى :إما أن يُسأل الن  عن معىن آية ،فيجيب عن ذلك باإلشارة ،فمن ذلك:

 م ــا وروه يف تفس ــري قول ــه تع ــاىل :ﭽﭚﭛﭜﭝﭼ [األحـ ـ اب ]23:ع ــن لح ــة :أنعمــن قضــى حنبــه َمــن هــو وكــانوا جيرئــون علــى
أصــحاب رســول اهلل  قــالوا ألع ـرايب جاهــل :ســله َّ
مســألته يوقِّرونــه ويهابونــه ،فســأله األع ـرايب فــأعرض عنــه ،مث ســأله فــأعرض عنــه ،مث إا ا َّلعــت ِمــن بــاب
عم ــن قض ــى حنب ــه » .ق ــال األع ـ ـرايب :أن ــا .ق ــال« :ها ااذا ِم َّما اان قضا ااى
املس ــجد ،فق ــال« :أي ــن الس ــائل َّ
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه (.)2858 ،2193/4
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسري ( ،)66/19والرمذه يف اجلامع (،420/5

- 164 -

 ،)3481و(،307/6

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

 -وعن شريح بن عبيـد قـال :ملـا أنـ ل اهلل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩﭼ [املائ ــدة ]54:ق ــال عم ــر :أن ــا وق ــومي ه ــم ي ــا رس ــول اهلل ق ــال « :ب اال ه ااذا
وقومه» .يعين :أبا موسى األشعره(.)1
 ما جاء عن أيب هريرة قال :تال رسول اهلل  هـذ اآليـة :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﭼ [ مد ،]38:فقالوا :يا رسول اهللَ ،من هني ء الذين إن تولينا استُْب ِدلوا بنـا مث
يكونـوا أمثالنـا؟ فضـرب رسـول اهلل  علـى منكـب ســلمان مث قـال« :هاذا وقوماه ،والـذه نفســي
بيد لو كان اإلميان منو اً بالثـَريا لتناوله رجال من فارس»(.)2
املفســرة ،وذلــك مــن بــاب
الحالااة الثانيااة :أن يشــري النـ  بيــد وهــو يفســر إىل املـراد باآليــة َّ
ييادة اإليضا  ،ومثاله:
 ع ــن عائش ــة قال ــت :نظ ــر رس ــول اهلل  يوم ـ ـاً إىل القم ــر لَ َّم ــا ل ــع فق ــال« :يا ااا عائشا ااة()3
استعيذي باهلل من َش ِّر هذاَّ ،
فإن هذا الغاسق إذا َوقب»  .يف قولـه تعـاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،)4075وأبو يعلى املوصلي ( ،)27/2كلهم من حديث يون بن بكري ،عن لحة بن حيىي ،عن موسى
وعيسى ابين لحة ،عن أبيهما لحة .
وإسناد حسن ،رجاله كلهم ثقات غري لحة بن حيىي ،وهو صدوق ،وحسنه الرمذه ،واأللباا يف السلسلة
الصحيحة (.)247/1
( )1أخرجه ابن جرير يف تفسري ( )522/8قال :حدثنا مد بن عوف قال :حدثنا أبو املغرية ،قال :حدثنا
صفوان ،قال :ثنا عبد الرًن بن جبري ،عن شريح بن عبيد.
ورجال اإلسناد ثقات ،إ أن يف مساع شريح من الصحابة بعو الشك ،كما يف فة التحصيل يف ذكر رواة
املراسيل (ص ،)146وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (" :)7065 ،1106/7إسناد مرسل صحيح،
رجاله كلهم ثقات" ،قلت :لعله يعين أنه صحيح بالشواهد الج ساقها يف الصحيحة.
( )2أخرجه ابن جرير يف تفسري ( ،)233/21والرمذه يف اجلامع ( ،)3542 ،463/5وابن حبان
( ،)7123 ،63/16واحلاكم يف املستدرك ( ،)3709 ،498/2من حديث جعفر بن عبد اهلل بن
جنيح ،عن العالء بن عبد الرًن عن أبيه ،عن أيب هريرة .
وجاء بعو ألفاظ احلديث عند مسلم يف صحيحه (.)2546 ،1972/4
واحلديث ذا اإلسناد ضعيف؛ لضعف عبد اهلل بن جعفر بن جنيح املديين ،وهو والد علي ابن املديين اإلمام
احلافظ الناقد ،قال :ابن معني( :لي بشيء) ،وقال أبو حامت( :منكر احلديث جداً ،ضعيف احلديث)،
علي حيد عنه ،ينظر :اجلر والتعديل ( ،)22/5وبقية رجال اإلسناد موثقون ،لكن أصل
وكان ابنه ٌّ
احلديث وهو ما جاء منقبة لسلمان الفارسي ثابت يف الصحيح ،كما سبق.
( )3أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( ،)24323 ،378/40والرمذه يف اجلامع (.)3661 ،550/5
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ﭲﭳﭼ [الفلق.]3:
 وعــن ابــن عبــاس قــال :خــرج أبــو بكــر يف اهلــاجرة إىل املســجد ،فســمع عمــر فخــرج ،فقــالأليب بكر :مـا أخرجـك هـذ السـاعة قـال :مـا أخـرجين إ مـا أجـد يف نفسـي ِمـن ح ِّ
ـاق اجلـوع .قـال
عمر :والذه نفسي بيد ما أخرجين إ اجلوع ،فبينما ا كذلك إذ خـرج رسـول اهلل  فقـال« :مـا
أخرجكما هذ الساعة » .فقا  :واهلل ما أخرجنا إ مـا جنـد يف بطوننـا مـن حـاق اجلـوع .فقـال النـ
« :والــذه بعثــين بــاحلق مــا أخــرجين غــري » .فقــاموا فــانطلقوا إىل منـ ل أيب أيــوب األنصــاره ،فلمــا
انته ـوا إىل دار قالــت امرأتــه :مرحب ـاً بن ـ اهلل ومبــن معــه .قــال الن ـ « :أيــن أبــو أيــوب » .فقالــت
امرأته :يأتيك يا ن اهلل الساعة .فجاء أبو أيوب فقطع ِعـ ْذقاً ،فقـال النـ « :مـا أردت أن تقطـع
اجتنيت من متر » .قـال :أحببـت يـا رسـول اهلل أن تـأكلوا مـن متـر ور بـه وبسـر  .مث ذبـح
لنا هذا ،أ
َ
َجدياً فشو نصفه و ب نصفه ،فلما وضع بني يـده النـ  أخـذ مـن اجلـده فجعلـه يف رغيـف،
وقال« :يا أبا أيوب ،أبلِغ ذا فا مـة ف هنـا مل تُ ِ
صـب مثـل هـذا منـذ أيـام» .فـذهب بـه أبـو أيـوب إىل
ْ
فلمــا أكل ـوا وش ـبِعوا قــال النـ « :خب ـ وحلــم ومتــر وبســر ور ــب ودمعــت عينــا والااذي
فا مــةَّ ،

نفسي بيده ،إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه ،قال اهلل :ﭽﮩ ﮪﮫ ﮬﮭﭼ

[التكاااثر ،]8:فهااذا النعاايم الااذي تُسااألون عنااه يااوم القيامااة» .ف َكـ َّ ذلــك علــى أصــحابه ،فقــال:
«بلى ،إذا أصـبتم مثـل هـذا فضـربتم بأيـديكم فقولـوا :باسـم اهلل ،فـ ذا شـبعتم فقولـوا :احلمـد هلل الـذه
هو أشبعنا وأنعم علينا وأفضل .ف َّن هذا كفاف ا»(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد صححه الرمذه ،واحلاكم ،ووافقه الذه يف التلخي  ،وقال األلباا يف السلسلة الصحيحة (،714/1
" :)372رجاله ثقات رجال الشيخني ،غري احلار بن عبد الرًن هذا ،وهو القرشي العامره ،وهو
صدوق".
( )1أخرجه ابن حبان يف صحيحه ( ،)5216 ،16/12عن مد بن إسحاق السعده ،عن علي بن خشرم،
عن الفضل بن موسى ،عن عبد اهلل بن كيسان ،عن عكرمة ،عن ابن عباس .
ض ِّعف ،قال أبو حامت الرايه( :ضعيف احلديث)،
وإسناد صحيح؛ لو وجود عبد اهلل بن كيسان ف نه قد ُ
ينظر :اجلر والتعديل ( ،)143/5وقال النسائي يف الضعفاء واملروكون (ص( :)62لي بالقوه) ،قال
اهليثمي يف جممع ال وائد (" :)18261 ،317/10فيه عبد اهلل بن كيسان املرويه ،وقد وثقه ابن حبان،
وضعفه غري  ،وبقية رجاله رجال الصحيح".
وأخرجه الطحاوه يف شر مشكل اآلثار ( ،)473 410/1والبيهقي يف الشعب ( ،)334/6كال ا من
حديث سعيد بن منصور ،حدثنا هشيم ،أخ نا عمر بن أيب سلمة ،عن أبيه قال :خرج رسول اهلل ،
لكنهم جعلوا القصة يف رجل آخر غري أيب أيوب األنصاره ،وهذا اإلسناد أصح من السابق ،فرجاله كلهم
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ِ
وم َّما ورد عن السلف في مثل ذلك:
 عـن إمساعيــل بـن حكــيم قـال :دخلنــا علـى مالــك بـن دينــار عشـيَّة وإذا هــو يف ِذ ْكـ ِر قــارون،قــال :وإذا رجــل ِمــن جريانــه عليــه ثيــاب معصــفرة .قــال :فقــال مالــك :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ
[القص  ،]79:قال :في ثياب مثل ثياب هذا(.)1
 وعــن جماهــد بــن جـ يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﭼ [القيامــة ،]33:قــال:رأ رجالً من قريش ميشي ،فقال :هكذا كان يمشي كما يمشي هذا ،كان يـَتَبخر(.)2
 -وع ـ ــن قت ـ ــادة يف قول ـ ــه تع ـ ــاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

[العنكبوت :]17:هذا الوثن ،وهذا الحجر(.)3
واإلشارة هنا إىل شيء واضح معروف ،وإن مل يكن حاضراً مشاهداً يف اللحظة واحلال.
 وعـ ــن قتـ ــادة يف تفسـ ــري قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭽ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﭼ [الصـ ــافات]146:قال :كنا حند أهنا الدباء ،هذا القرع الذي رأيتم ،أنبتها اهلل عليه يأكل منه(.)4
األثر عظيم حيتاجه كثري من املفسرين ،ف َّن األ عمة املذكورة يف القرآن ليسـت متـوفرًة يف
وهذا ُ
ك ــل مك ــان ،ولك ــن معل ــم التفس ــري رج ــل مث ــل الرج ــال ،حيت ــاج إىل الطع ــام والشـ ـراب ،وي ــذهب إىل
فيفس ــر هل ــم مع ــاا
األسـ ـواق ،ويع ــرف م ــا ه ــي األ عم ــة ال ــج يتناوهل ــا أه ـ ُـل بل ــد  ،ويعرفه ــا البُــهِّ ،
الكلمات الواردة يف القرآن مبا يُشاهدونه يف األسواق.
ونُ ِ
ظ هنــا مالحظــة أخــر مهمـة جــدًّا جيــب التنبــه هلــا والتأكيـد عليهــا ،وهــو َّ
أن الطعــام قــد
الحـ ُ
يذكر يف القرآن باس ةم غري ا سم املعروف املتداول بني الناس ،فنُ ِ
الحظ أن اآلية ذكرت الشـجرة بأهنـا
ُ
من يقطني ،وفسرها قتادة بأهنا القرع الذه يعرفه السامعون.
املفســر ينبغــي لــه أن يكتفــي مبــا يقــر يف كتــب التفســري ،بــل عليــه أن يـَْب َحــث عــن
وهكــذا ِّ
املعــاا التفسـريية يف الــيط الــذه يعــيش فيــه ،ويف البيئــة الــج نشــأ فيهــا تالميــذ و البــه ،فيُقـ ِّـرب هلــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثقات ،غري عمر بن أيب سلمة بن عبد الرًن بن عوف ،وقد وثق تارة ،وضعف أخر .
واحلديث ثابت مبجموع رقه ،وأصل احلديث يف صحيح مسلم (  ، )2038إ أن الضعف يكون يف
تعيني الرجل الذه أضاف الن  وصاحبيه ،أهو أبو أيوب أم غري !.
( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)330/18
( )2ينظر :جامع البيان للط ه (.)523/23
( )3ينظر :تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت (.)3044/9
( )4ينظر :جامع البيان للط ه (.)634/19
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املعىن التفسريه مبا يعرفون ،ويُ ِّنوع هلم األلفاظ الغريبة مبرادفات يفقهوهنا ويفهموهنا.
 -ويف تفس ـ ـ ـ ـ ــري قول ـ ـ ـ ـ ــه تع ـ ـ ـ ـ ــاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭼ [سبأ ]16:عن أيب مالك غ وان الغفاره قـال :واألثـل هاو
هذا األثل(.)1
رجنــا يف جنــاية فيهــا عــامر الشــع  ،فلمــا انتهينــا إىل اجلبــان تــال
 وعــن بيــان بــن بشــر قــالَ :خ ْه ــذ اآلي ــة :ﭽ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭼ [املرس ــالت ،]26-25:ق ــال :كِف ــات األمـ ـوات،
وأشار إلى القبور ،وهذه كِفات األحياء ،وأشار بيده إلى البيوت(.)2
املبحث اخلامس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالتمثيل واحملاكاة
َّ
إن التعليم بالتمثيل والاكاة نوع من أنواع التعلـيم ،الـذه اسـتعمله النـ  والسـلف الكـرام،
وإليك ما ورد عنهم يف مثل هذا:
ا) المحاكا باألفعال:

 -يف قولــه تعــاىل:

ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﮊ [سبأ ]23 :عن أيب هريرة قال :قال الن « :إذا قضـى اهلل
األمــر يف الســماء ،ض ـربت املالئكــة بأجنحتهــا خضــعانا لقولــه ،كأنــه سلســلة علــى صــفوان ،فـ ذا ف ـ ع
عــن قلــو م قــالوا :مــاذا قــال ربكــم قــالوا للــذه قــال :احلــق ،وهــو العلــي الكبــري ،فيســمعها مســرق
الســمع ،ومســرق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعــو  -ووصااف ساافيان بكفااه فحرفهااا ،وباادد بااين
أصابعه»(.)3
يقـول الشــي الفـويان :إن راوه احلــديث وهــو سـفيان بــن عيينـة َحـ َّـرف يــد مبعـىن أماهلــا ،وفــرق
أصــابعه ،م ــن أج ــل أن يوض ــح لتالمي ــذ وال ــرواة عن ــه باملث ــال الس ــوس املش ــاهد عملي ــة الش ــيا ني يف
اهلواء .وهذا فيه من وسائل التعليم(.)4
 عــن ابــن عمــر َّأن رســول اهلل  ق ـرأ هــذ اآليــة ذات يــوم علــى املن ـ  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
( )1ينظر :تفسري إسحاق البسج (ص.)152
( )2ينظر :سنن سعيد بن منصور (.)2372 ،237/8
( )3أخرجه البخاره يف صحيحه (.)4800 122 /6
( )4ينظر :إعانة املستفيد بشر كتاب التوحيد ()223 /1
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ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﭼ [ال م ـ ــر ،]67:ورسـ ـ ــول
ميجـد الـرب نفسـه :أنـا اجلبـار ،أنـا املتكـ  ،أنـا
اهلل  يقول هكذا بيد  ،وحيركهـا ،يُقبـل ـا ويُـدبرِّ « :
()1
المنبر حتى قلنا :لَيَ ِخ َّر َّن به .
فرجف برسول اهلل
امللك ،أنا الع ي  ،أنا الكرمي»َ .
َ
 وعـ ــن األعمـ ــش ،قـ ــال :أرانـ ــا جماهـ ــد بيـ ــد  ،فقـ ــال :كـ ــانوا يـ ــرون َّأن القلـ ــب يف مثـ ــل هـ ــذا
–يعــين :الكــف ،-فااإذا أذنااب العبااد ذنبًااا ضاام منااه ،وقااال بأصاابعه الخنصاار هكااذا ،فااإذا أذنااب
ضم ،وقال بأصبع أخرى ،فإذا أذنب ضم ،وقال بأصبع أخرى هكذا ،حتى ضم أصاابعه كلهاا.
الران"(.)2
قال :ثم ي بع عليه ب ابع .قال جماهد :وكانوا يرون أن ذلك َّ

ـألت عبي ــدة الس ــلماا ع ــن ق ــول اهلل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
 -وع ــن م ــد ب ــن سـ ـريين ق ــال :س ـ ُ

َّ
أخرج إحدى عينيه(.)3
ﮧﭼ [األح اب ،]59:فتقنَّع بملحفة ،فغ ى رأسه ووجههَ ،و َ

الريــاحي ﭽﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ [املــاعون ،]5:قــال :هــو الــذه
 وعــن أيب العاليــة ِّيلتفت عن ميينه ،وعن يسار (.)4
يُصلِّي ويقول :هكذا وهكذا .يعين:
ُ
 -وعن عبد الرًن بن عبد اهلل بن سابِط يف قوله تعاىل :ﭽﰈ ﰉﭼ

[الذاريات ،]29:قال :قالت هكذا .وضرب سفيان بيده على جبهته(.)5
حياكي معىن اآلية.
يف األثر دعوة املعلم تلمي َذ أن
َ
 وعـ ــن سا اافيان يف تفسـ ــري قولـ ــه تعـ ــاىل :ﭽ ﭚﭛ ﭜ ﭼ [القمـ ــر ،]8:قـ ــال :هكا ااذا،أبصارهم شاخصة إىل السماء(.)6
 ويف تفسـري قولــه تعـاىل :ﭽﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐﭼ [القصـ  ]25:عـن ابــن أيب( )1أخرجه اإلمام أًد يف املسند  ،)5414( 304/9والنسائي يف السنن الك ( ،)139/7وابن خ مية يف
التوحيد ،وابن حبان يف صحيحه ( ،)322/16كلهم من رق عن ًاد بن سلمة ،عن إسحاق بن عبد اهلل
بن أيب لحة ،عن عبيد اهلل بن مقسم ،عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،وهو صحيح ،صححه
األلباا يف السلسلة الصحيحة (.)597/7
( )2انظر :تفسري الط ه (.)266/1
( )3ذكر السيو ي يف الدر املنثور ( ،)145/12وقال" :أخرجه ابن املنذر ،وابن أيب حامت" ،ومل أقف عليه يف
القدر املوجود من تفسري القرآن العظيم بن أيب حامت.
( )4ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)688/15
( )5ينظر :جامع البيان للط ه (.)530/21
( )6ينظر :جامع البيان للط ه (.)119/22
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اهلذيل قال :ليست بسلفع( )1مـن النسـاءُ ،م ِلقيـة بثو ـا علـى وجههـا .قاال سافيان بياده هكاذا علاى
وجهه ِ
وساعده ،ويستر ب ُك ّمه(.)2

ب) المحاكا بالصوت:

 جـاء يف تفســري قولــه تعــاىل :ﭽ ﮕ ﮖﭼ [العاديــات ]1:قــال عطــاء :مسعــت ابــنضبح :أَ ْ أَ ْ (.)3
عباس يصف ال ّ
أن ذلـك يـ ِ
وبعـو املعلمـني قــد يسـتحي مــن التمثيـل بالصـ ِ
ـوت لتالميـذ  ،ويــر َّ
ـنق ُ مـن قــدر
ُ
شك أن ذلك غري ةئق يف كثري مـن أنـواع األصـوات؛ كأصـوات احلمـري وحنوهـا ،ولكـن
وشأنه ،و َّ
ينبغي للمعلِّم أن ميتنـع دائمـاً مـن ذلـك ،بـل نـر هـذا البحـر احلـ إمـام املفسـرين يف كـل عصـر وحـني
يتحر ُج ِمن مثل هذا.
َّ
املبحث السادس :الروايات الواردة يف وسائل تعليم التفسري بالوقوف على األماكن واألزمنة
املذكورة يف القرآن
ومن أنواع التفسري غري اللفظي هو الوقـوف علـى بعـو مـا ذكـر القـرآن مـن أمكنـة ،أو أيمن ةـة،
سواء كانت أمكنةً وأيمنةً معينة ،أو أمكنةً وأيمنةً يُراد ا التمثيل ،أو حنو ذلك.

أ) الوقوف على األمكنة:
 جاء عن سعيد بن جبري ،يف قوله :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼصفِّرون ا ،فذلك املكاء .قال:
[األنفال ،]35:قال :الْ ُمكاء :كانوا يُ َشبِّكون بني أصابعهم ،ويُ َ
()4
وأراني سعيد بن جبير المكان الذي كانوا يَ ُم ُّكون فيه نحو أبي قبيس .
أن سعيد بن جبري أخذ إىل ة
األثر فيه َّ
مكان ذُكَِر يف القرآن أهنم كانوا يفعلون فيه فعالً
فهذا ُ
ه البَه املكان الذه حصل فيه هذا األمر.
معيناً ،وهو املكاء والتصدية ،فأراد سعيد بن جبري أن يُِر َ
( )1السلفع :اجلريئة القليلة احلياء .ذيب اللغة ()220 /3
( )2ينظر :تفسري إسحاق البسج (ص.)43
( )3أخرجه الط ه يف تفسري (.)575/24
( )4انظر :تفسري الط ه (.)165/11
وأبو قبي  :اسم جلبل يف جهة اجلنوب والشرق من احلرم ،وهو أحد األخشبني وأدَّن اجلبال من مكة شرفها
اهلل ،ويقابل ركن احلجر األسود .معجم البلدان ( ،)80 /1رحلة ابن بطو ة (.)110 /1
ومكانه حاليا وامتداد ما يسمى اآلن بـ(القصور امللكية).
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ة ِ
ت يف القــرآن ،أو أُشــري
ومــن هــذا األثــر يســتطيع ُم َعلِّـ ُـم التفسـ ِري أن ينطلــق إىل أمــاكن كثــرية ذُكـ َـر ْ
إليها ،أو ذُكَِر أهلُها ،أو ذُكَِر َع َمل فيها؛ ف َّن الرحلةَ العلميـةَ هـي أو ً وسـيلة تروحييـة ،كمـا أهنـا تعمـل
علــى تثبيــت املعلومــة يف ذهــن املــتعلِّم ،فكــم مــن معلومـ ةـة أبــدع معلمونــا بتعليمنــا إياهــا خــارج الفصــل
الدراســي ،وأرونــا إياهــا علــى الطبيعــة ،فــال ت ـ ال يف ذاكرتنــا ،س ـواء كــان هــذا املعلــم هــو املــدرس ،أو
الوالد ،أو ال ميل ،أو األخ الكبري ،أو غريهم.
و يقـولَ َّن قائــلَّ :
إن فائــدة هــذ الطريقــة التعليميــة خاصــة بأهــل مكــة واملدينــة حيــث نـ ل ســائر
الق ــرآن؛ فـ ـ َّن امل ــذكور يف الق ــرآن ل ــي خاصـ ـاً بأه ــل تل ــك املن ــا ق ،ب ــل ذُكِ ــر في ــه أم ــاكن يف ال ــيمن،
والعراق ،والشام ،ومصر ،وفلسطني ،وغري ذلك من البالد.
صـ ْـهَرج(،)1
آجـ ٍّـر ُم َ
 وعــن جعفــر بــن برقــان ،قــال" :كنــت أمشــي مــع عكرمــة ،ف ـرأ حــائط ُفوضع يد عليه ،وقال :هذا املشيد الذه قال اهلل"( .)2
 ويف قول ــه تع ــاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ [الغاش ــية ]17:ع ــن شـ ـريح أنا ااهلقت(.)3
كان يقول ألصحابه :اخرجوا بنا إلى السوق فننظر إلى اإلبل كيف ُخ ْ
وه ــذان األث ـ ـران ال ـ ـواردان ع ــن جعف ــر ب ــن برق ــان وع ــن ش ـ ـريح ل ــي في ــه ال ــذهاب إىل مك ـ ة
ـان
ُ
معـ َّ ة
ـني مــذكوةر يف القــرآن ،وإتــا فيــه َّ
أن بعــو األشــياء املــذكورة يف القــرآن قــد يكــون هلــا ش ـبيه ونظــري
ِ
املفسر أن يأخذ الطلبةَ إليه فريونه ويشاهدونه بأعينهم.
ومثال على أرض الواقع ،يستطيع املعلم و ِّ
وتأم ُل أث ِر شريح بالذات وهو حياد ُ أقوامـاً يعرفـون اإلبـل ،وعاشـوا بينهـا ،ويبيعوهنـا ويشـروهنا
يف أسواقهم ،ومع ذلك أمـرهم أن خيرجـوا إىل السـوق للنظـ ِر إليهـا؛ َّ
ألن اإلنسـان يف حياتـه العاديـة قـد
ينتب ــه إىل بع ــو األم ــور ال ــج يراه ــا دائمـ ـاً يف حيات ــه ،ولك ــن إذا خ ــرج املعل ــم م ــع تالمي ــذ لر يته ــا
وتأملهــا يفــتح اهلل علــيهم مــن أبـواب فضــله يف تأمــل هــذ األشــياء مــا قــد يتأملــه ويالحظــه يف أثنــاء
يومه وانشغاله مبصاحل معاشه.

ب) الوقوف على األعيان:
 عن عمـرية بـن سـعد قـالُ :كنّاا ماع علاي علاى َش ِّفم ّارت باه سافينة ،فقارأ هاذه
اط ال ُفارات َ
اآلية :ﭽ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭼ [الرًن.)4(]24:

أيضا :املعمول بالصاروج ،ينظر :الصحا (.)326/1
( )1أه :مطلي ،ينظر :تاج العروس (( )75/6صهرج) ،واملصهرج ً
( )2انظر :تفسري الط ه (.)592/16
( )3ينظر :جامع البيان للط ه (.)339/24
( )4الدر املنثور للسيو ي (.)117/14
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األثر فيه بيان ألعيان وأشياء واردة يف القرآن والوقوف عليها ،وإن مل يكن قد خـرج مـن
وهذا ُ
قصد التعليم؛ لكنه استغل هذ احلادثة الج وقفوا عليها يف الرحلة يف بيـان شـيء مـن كتـاب اهلل علـى
ـأن الْ ُم َف ِّسـ َـر يُشــري إىل الطالــب َّ
حقيقتــه وتصــوير كمــا ورد يف القــرآن ،فكـ َّ
أن هــذ الســفينة الــج َمـ َّـرت
ما هي املقصودة يف اآلية املذكورة.
ج) األزمنة:

ـألت اب ــن عب ــاس ع ــن قول ــه :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [امل ــدثر،]33:
 م ــا روه ع ــن جماه ــد ق ــال :س ـ ُفســكت عــين ،حــَّت إذا كــان مــن آخــر الليــل ومســع األذان األول نــاداا :يــا جماهــد هااذا حااين َدباار
الليل(.)1
ه ــذ الطريق ــة التعليمي ــة م ــن اب ــن عب ــاس الـ ـواردة يف ه ــذا األث ــر هل ــي أت ــوذج ينبغ ــي عل ــى ك ــل
وم َعلِّ ةم أن حيتذه به ،كيـف نـر البـه األثـري الـذه أخـذ عنـه التفسـري مـراراً وتكـراراً يسـأله عـن
ُم َف ِّسر ُ
معىن اآلية ،وعن معىن ال مان املذكور يف اآلية ،فال يكتفي بالتفسري اللفظـي ،بـل ينتظـر الوقـت الـذه
تدل عليه اآلية ،فيخ َّ
الوقت املذكور.
بأن هذا الوقت الذه أصبحا فيه هو ُ
الوقت الذه أراد أن يبينـه الصـحايب اجللي ُـل لـي وقتـاً يكـون أثنـاء الدراسـة ،بـل هـو وقـت يف
و ُ
آخر الليل.
فل ــي ُكن للمعلم ــني أوق ــات خيرج ــون بطال ــم إىل البَـ ـ ِّـر ،ويعلم ــوهنم حبقيق ــة األوق ــات املختلف ــة
املذكورة يف القرآن؛ مـن دلـوك الشـم  ،ومغيبهـا ،و لـوع الفجـر ،وغـري ذلـك زـا ذُكِـر يف ثنايـا القـرآن
العظيم.
 عن علي بن أيب الب أنه خرج حين طلع الفجر ،فقال :نِ ْع َـم سـاعةُ الـ ِوتر هـذ  .مث تـال:ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [التكوير.)2(]18-17:
أن علـ َّـي بــن أيب الـ ة
واألثـ ُـر فيــه َّ
ـب خــرج بنفســه يف تلــك الســاعة الــج تــدل علــى ذهــاب وهنايــة
وقت الوتر.
 -وعن ابن ييد يف قوله :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [التكوير ]18:قال :تنف الصبح من هاهنا.

( )1ينظر :الدر املنثور للسيو ي (.)83/15
( )2ينظر :جامع البيان للط ه ( ،)160/24ومصنف عبد الرياق الصنعاا ( ،)4630 ،18/3واملعجم
األوسط للط اا (  ،)1451واملستدرك على الصحيحني للحاكم ( )516/2وصححه ،وسنن البيهقي
(.)497/2
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وأشار إلى المشرق اطالع الفجر(.)1
وهذان األثران السابقان واضحان متام الوضو يف ِ
بيان األيمنـة املـذكورة يف القـرآن ،مـن خـالل
تفسري اآلية يف ال مان الذه تدل عليه اآلية.

 وفاي تفساير قولاه تعاالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [الفرقـان ]38:روه عـن عبـد اهلل بـناالم قرنًااا» .قل ــت:
بســر املــايا قــال :وضــع الن ـ  يـ َـد علــى رأســي ،وقــال« :ساايعي هااذا الغا ُ
يا رسول اهلل كم القرن قال« :مائة سنة» .قال مد بن القاسـم :ماا زلناا نَاعُ ُّاد لاه حتاى تَ َّمات مائاة
سنة ،ثم مات(.)2
ارد عـن النـ  فيـه دي ُـد املـراد بال مـان املـذكور يف اآليـة ،وهـو القـرن ،مـن
وهـذا احلـديث الـو ُ
غري بيان وتفسري لفظي ،بل أشار إىل يم ةن مر ة
تبط بأحد الصحابة الكرام.
وفيه نوع من التشويق خيفى ،فما ي ُال الصحابة والتـابعون ينتظـرون معرفـة هـذ املـدة ال منيـة
املــذكورة يف القــرآن ،والــج ربطهــا النـ  حبيــاة عبــد اهلل بــن بُســر املـ ا ،فلــم يبــني هلــم مباشــرة ،وإتــا
ـوع مــن التشــويق عجيــب ،مل يســتمر حلظــة أو حلظتــان ،أو ســاعة أو
تــرك ال ـ من يبــني هلــم ذلــك ،بنـ ة
ســاعتان ،أو ســنة أو ســنتان ،بــل مائــة ســنة كاملــة بالتمــام والكمــال ،فهــل نــر مثــل هــذا النــوع مــن
التشويق يف التعليم اليوم!

( )1ينظر :جامع البيان للط ه (.)161/24
( )2أخرجه اإلمام أًد يف املسند ( ،)17689 ،235/29واحلاكم يف املستدرك ( ،)4016 ،599/2وابن
جرير يف تفسري ( ،)534/14وابن أيب حامت يف تفسري ( ،)2695/8من ريق داود بن رشيد ،عن أيب
حيوة شريح بن ي يد ،عن إبراهيم بن مد بن يياد األهلاا ،عن أبيه عن عبد اهلل بن بسر  ،وصححه
البوصريه يف إ اف اخلرية املهرة ( ،)6857 ،282/7واأللباا يف الصحيحة (.)2660( )343/6
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اخلامتة:
بعد اإلحبار يف ثنايا التفسري باملأثور ،ومجع أهم الروايات الصحيحة الـواردة يف روايـات التفسـري
غري اللفظية ،أستطيع أن أكتب هذ اخلامتة ،وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته.
النتائج:
 -1مــا دام أن األصــل يف التفســري هــو التفســري اللفظــي؛ فعلينــا أن نكــون أكثــر اهتمام ـاً بــه مــن
أنواع التفسري األخر  ،وما سبق من أنواع التفسري غـري اللفظـي إتـا يُسـتعمل أحيانـاً يف احلصـة
الواحدة لتجديد نشـاط الطـالب ،وإخـراجهم عـن ملـل الرتابـة والـروتنيَّ ،أمـا أن يكـون التفسـري
غري اللفظي هو التفسري املهيمن على رق معلمي التفسري فلي باألمر اجليد.
 -2أن د لــة التفســري (غــري اللفظــي) قــد تكــون أقــو مــن د لــة (اللفــظ) ،ف هنــا تــدل أحيانــا علــى
األمــور الغائبــة ،وعلــى األمــور املعضــلة ،وهــذ األدلــة العيانيــة هــي أقــو مــن وجــه ،ولكــن لــي فيهــا
الس َعة للمعاا الكثرية ما يف األلفاظ ،كما قرر ذلك شي اإلسالم(.)1
من َّ
 -3هنــاك زــا ذكــر الباحــث مــن مســائل ،هلــا أدلــة تــدل عليهــا مــن كــالم النـ  وأقـوال الســلف
ِ
ـرت عـدم اإلتيـان
الصاحل ،ولكن ملا كان القصـد حصـر املوضـوع فيمـا أُثـر عـنهم يف التفسـري ،آث ُ
بأمثلـ ةـة غــري الــج ذكــرت ،وإن كــان يوجــد هل ـا أدلــة مــن األحاديــث واآلثــار ،فــالتعليم باإلشــارة،
واليد ،والتطبيق ،وحنو ذلك ،له أمثلـة كثـرية يف ثنايـا الكتـب ،بـل يف ثنايـا كتـب التفسـري أيضـاً،
ولكنه ــا ق ــد تك ــون ش ــرحاً ملس ــألة فقهي ــة ،أو عقدي ــة ،أو أخالقي ــة ،أو ح ــَّت يف أم ــر م ــن أم ــور
فلما كانت تشر مسألة تفسريية أو شبهها أعرضت عنها.
احلياةَّ ،
 -4األحاديث املذكورة يف كتب التفسري زا هو متعلق بالتفسري غري اللفظي كثري منـه غـري صـحيح
وضعيف ،وأنا مل أُوِرد يف األحاديث املرفوعة إ األحاديث الصحيحة واحلسنة.
ولكــن هــذا يعــين إلغــاء الروايــات الضــعيفة ،بــل قــد يُســتفاد منهــا حبســب الضـوابط الــج ذكرهــا
علماء املصطلح يف ا ستفادة من احلديث الضعيف ،وميكن هلذا أن يكون حبثاً مستقالً آخر.
 -5مل تقتصر اآلثار الواردة يف البحث على وسائل تعليم التفسري؛ بل اشـتملت علـى تعلـيم بعـو
أنواع علوم القرآن.
ِ -6مــن خــالل اآلثــار ال ـواردة عــن الن ـ  والصــحابة والتــابعني يف التفســري غــري اللفظــي نُ ِ
الحــظ يف
مــنهجهم التفســريه ا هتمــام ب يصــال بيــان معــىن اآليــة بِطـُ ُـرةق ووســائل شــَّت ،وعــدم الركي ـ علــى
( )1مر معنا سابقا.
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صــورة واحــد و ريقــة فريــدة ،بــل اســتخدام شـ َّـَّت الوســائل والطــرق إليصــال املعلومــة ،والقــارئ لآلثــار
يف ذلك سيتبني له هذا جليًّا واضحاً.
التوصيات:
 -1أوصــي البــاحثني أن يطلع ـوا علــى املوســوعة ،ويطيل ـوا النظــر فيهــا ،ويســتخرجوا منهــا كنــوي علــم
السلف ومعارفهم يف شَّت أنواع علوم القرآن.
 -2أوصــي األقســام العلميــة املتخصصــة يف التفســري واملراك ـ البحثيــة املرموقــة بالعمـ ِـل علــى إنشــاء
خاصــا مبــا ميُْ ِكــن توضــيحه مــن مســائل تفس ـريية
موقـ ةع إلكــروا متخصـ ة يف التفســري ،يكــون ًّ
بالوس ــائل اإللكروني ــة احلديث ــة ،وأذك ــر عل ــى س ــبيل املث ــال يف ذل ــك ز ــا ميُْ ِك ــن أن حيت ِويَــه ه ــذا
املوقع:
ض ُح األماكن املذكورة يف القرآن.
أ -خرائط إلكرونية تـُ َو ِّ
ص ـ َـوِر األم ــور
ب -ص ــور ثابت ــة تـُ َو ِّ
ـح مع ــاا األش ــجار ،واأل عم ــة ،واملع ــادن ،وحن ــو ذل ــك م ــن ُ
ضـ ُ
املذكورة يف القرآن.
ج -صــور متحركــة بأنواعهــا املختلفــة ،والــج قــد تُِفيــد يف التفريــق بــني بعــو األمــور املــذكورة يف
القرآن؛ كالتفريق مثالً بني السعي واملش ِي.
ِ
صـ ة وروايــات
د -كتابــة قصـ األنبيــاء والصــاحلني وغــريهم زــا هــو مــذكور يف القـرآن علــى هيئــة ق َ
يراعــى فيهــا ا نضــباط العلمــي ،وا نضــباط الشــرعي ،وُْعــل علــى مســتويات ومراحــل؛ ِ
فمنهــا مــا
َ
ُ
يُناســب الطفــل الصــغري ،ومنهــا مــا يُناســب الناشــا املراهــق ،ومنهــا مــا يُناســب الشــاب الــذه قــد
بدأ يف ور الرجولة ،ومنهـا مـا يُناسـب الكبـار مـن غـري املتخصصـني مـن أصـحاب التخصصـات
املختلفة األخر ؛ حبيث ُجيذب لفهم التفسري عن ريق القصة.
 -3إقامة املرك املذكور آنفـاً ميكـن إ بعـد وجـود رسـائل علميـة متخصصـة تسـتقرئ القـرآن كلـه
فسر بوسائل التفسري املختلفة.
ِمن أوله آلخر ملعرفة ما ميكن أن يُ َّ
 -4ينبغـي ملعلمـي التفسـري ا سـتفادة زـا ذُكِـر يف ثنايـا هـذا البحـث وغـري مـن أنـواع ريـق التفســري
غــري اللفظــي ،حيــث َّ
إن الْ ُمالحــظ علــى كثــري مــن املعلمــني التمســك بطريقـ ةـة واحــدةة مــن رائــق
التفسـري ،يكـاد يغريهــا أو يعـدل إىل غريهـا إ نــادراً ،تعتمـد يف الغالـب علــى ريقـة اإللقــاء،
أو القراءة من كتاب ،واملالحظ يف اآلثار الواردة يف التفسري تنوعُ رق التعليم والتفسري.
 -5أوصــي مــن أوكــل إليــه مــادة التفســري اســتعمال اخل ـرائط الذهنيــة يف التفســري ،وقــد كــان الســلف
جيمعون تفسري عدة آيات متشا ة يف مكان واحد ،وهو أشبه ما يكون بعمل اخلرائط الذهنية.
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 -6أوصي املفسرين بعدم ا قتصار يف الدرس التفسريه على حجرة الدراسة ،حيـث كـان السـلف
يتقيدون بذلك ،والج كانت يف يمنهم وعصـرهم هـي املسـاجد يف الغالـب ،وإتـا نـر تعلـيم
التفسري منهج حياةة؛ يكون يف املسجد ،ويف الطريق ،ويف املن ل ،ويف كل ة
حال وحني.
 -7وأوصـي بنـاء علـى مــا سـبق يف النقطـة اخلامســة اجلامعـات واملـدارس عمومـاً ا سـتفادة منـه ،وأخـ
اجلامعــات الــج تضــن ال َ ــا يف رحاِ ــا ِ
وحرمهــا ،كمــا هــو يف اجلامعــة اإلســالمية مــثالً ،حيــث
ينبغ ــي إجي ــاد الط ــرق التعليمي ــة املختلف ــة وال ــج ميُْ ِك ــن ــا إيص ــال املعلوم ــة التفس ـريية للط ــالب أثن ــاء
حيا م اليومية؛ يف سكن الطالب ،ومطعم اجلامعة ،و رقها ،ومسجدها ،وإدارا ا ،وغري ذلك.
 -8أوصــي معلمــي التفســري بعمــل ييــارات ورحــالت البيــة لألمــاكن املــذكورة يف القـرآن ،والوقــوف عليهــا
عن قـُْرب .ويُستفاد هذا من اآلثار الج ذُكِر فيها ييارة بعو السلف ألماكن مذكورة يف القرآن.
 -9أوصــي بكتابــة رســائل يف كيفيــة ا ســتفادة مــن لغــة اجلســد يف تعلــيم التفســري ،واملقصــود بلغــة
اجلســد :ريقــة ريــك اليــد ،و ريقــة ريــك العيــون ،وتعــابري الوجــه  ...إخل .مث إقامــة دورات
لتعليم معلمي التفسري كيفية ا ستفادة من هذا العلم يف تعليم التفسري.
 -10أوصي يف مطلع كل عـام دراسـي جديـد بوضـع قائمـة بـأهم األحـدا الـج ميكـن أن صـل
يف العام القادم ،وربط ذلك باملنهج التفسريه.
 -11أقــر مجــع األلغــاي العلميــة املبثوثــة يف كتــب التفســري؛ ف هنــا تُسـ ِ
ـاع ُد علــى تنشــيط الطــالب
أثناء الدراسة.
 -12املباح ــث امل ــذكورة يف ه ــذا البحـ ــث م ــن املمك ــن التوس ــع فيهـ ــا و ليله ــا ،وربطه ــا مب ــا قالـ ــه
املتخصصون يف الربية و رائق التدري  ،فهو صاحل أن يكون نوا ًة ملشاريع أخر .
 -13مــا مجعت ــه يف هــذا البح ــث إت ــا كــان ع ــن وس ــائل تعل ــيم التفس ــري عن ــد الن ـ ص ــلى اهلل علي ــه
وســلم ،والســلف الصــاحل مــن الصــحابة ،والتــابعني ،وأتبــاعهم ،وبقيــت هنــاك قــرون متطاولــة،
وكتـب كثــرية؛ علـى البــاحثني أن يسـتقرئوها ،وجيمعـوا مـا فيهــا مـن وســائل لتعلـيم علــم التفســري؛
ذكرت.
فاألمر لي صوراً فيما ُ
واحلمد هلل الذه بنعمته تـتم الصـاحلات ،خـتم اهلل أعمالنـا بالصـاحلات ،وتقبَّلهـا ِمنَّـا مبنِّـه وكرمـه
وفضـله ،إنـه مسيــع جميـب ،وصـ ِّـل اللهـم علــى نبيـك وحبيبــك سـيد البشــر أمجعـني ،وعلــى آلـه وصــحابته
ومن تبعهم ب حسان إىل يوم الدين ،واحلمد لك أو ً وآخراً.
واهلل تعاىل أعلم .وصلى اهلل وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املصادر واملراجع
ال بريه ،علي مد رشيد" ،اإلشارات الواردة يف السنة النبوية (مجعاً ودراسة)" ،رسالة املاجستري.
"املوسوعة الفقهية الكويتية" .ويارة األوقاف والشنيون اإلسالمية ،الكويت ،دار السالسل ،الكويت،
1404ه1427-ه.
"فتاو اللجنة الدائمة" .مجع وترتيب :أًد بن عبد الرياق الدويش ،بعة رئاسة إدارة البحو
العلمية واإلفتاء.
"موسوعة التفسري املأثور ،أك جامع لتفسري الن والصحابة والتابعني وتابعيهم مع وا إىل املصادر
األصيلة مقرونا بتعليقات ةسة من أبري الققني يف التفسري" .إعداد مرك الدراسات
واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشا  .واملشرف العلمي ا د مساعد بن سليمان الطيار.
أبو بكر جعفر بن مد بن احلسن" .القدر" .قيق :عبد اهلل بن ًد املنصور ،أضواء السلف،
الطبعة األوىل1418 ،ه1997-م.
ابن أيب يمنني ،أبو عبد اهلل مد بن عبد اهلل" .تفسري القرآن الع ي " .قيق :أيب عبد اهلل حسني
بن عكاشة ،و مد بن مصطفى الكن  ،دار الفاروق احلديثة ،مصر – القاهرة ،الطبعة األوىل،
1423ه2002-م.
ابن أيب شيبة ،أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن مد" .مسند ابن أيب شيبة" .قيق :عادل بن
يوسف الع ايه ،وأًد بن فريد امل يده ،دار الو ن ،الرياض ،الطبعة األوىل1997 ،م.
ابن أيب عاصم ،أيب بكر أًد بن عمرو بن الضحاك" .السنة" قيق :مد ناصر الدين األلباا،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل1400 ،ه.
ابن حبان ،لمد بن حبان بن أًد" .صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان" .قيق :شعيب
األرنا وط ،منيسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1414 ،ه.
ابن حبان ،مد بن حبان" .الثقات" .بع ب عانة ويارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ،ت
مراقبة الدكتور مد عبد املعيد خان دائرة املعارف العثمانية ،الطبعة األوىل1393 ،ه-
1973م.
ابن خ مية ،أبو بكر مد بن إسحاق بن خ مية" .التوحيد وإثبات صفات الرب ع وجل" .قيق:
عبد الع ي بن إبراهيم الشهوان ،مكتبة الرشد ،السعودية – الرياض ،الطبعة اخلامسة،
1414ه1994-م.
ابن خ مية" ،صحيح ابن خ مية" .قيق :مد مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة
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الثالثة1424 ،ه2003-م.
ابن فارس ،أًد بن فارس بن يكريا" .معجم مقايي اللغة" .قيق :عبد السالم مد هارون،
1399ه1979-م.
ابن منظور ،مد بن مكرم" .لسان العرب" .دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،ه.
أبو احلسن ،مقاتل بن سليمان "تفسري مقاتل بن سليمان" .قيق :عبد اهلل مود شحاتة ،دار
إحياء الرا  ،بريوت ،الطبعة الثانية1423 ،ه2002-م.
أبو بكر ابن األنباره ،مد بن القاسم بن مد "إيضا الوقف وا بتداء" ،قيق :يي الدين
عبد الرًن رمضان ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق1390 ،ه1971-م.
أبو بكر مد بن احلسن بن دريد" .مجهرة اللغة"  ،قيق :رم ه منري بعلبكي ،دار العلم للماليني،
الطبعة األوىل1781 ،م.
أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود" .مسند أيب داود الطيالسي" .قيق :د .مد بن عبد السن
الركي ،دار هجر ،مصر ،الطبعة األوىل1419 ،ه1999-م.
أبو عبد احلرمن أًد بن شعيب" .سنن النسائي الصغر " .قيق :عبد الفتا أبو غدة ،مكتب
املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1406 ،ه1986-م.
أبو عبد اهلل مد بن عبد اهلل احلاكم" .املستدرك على الصحيحني" .قيق :مصطفى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1411 ،ه.
أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد اهلل" .فضائل القرآن" .قيق :مروان العطية ،و سن خرابة،
ووفاء تقي الدين ،دار ابن كثري ،دمشق – بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
أبو إسحاق ،إبراهيم بن إسحاق "غريب احلديث" قيق :د .سليمان إبراهيم مد العابد ،جامعة
أم القر  ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل1405 ،ه.
أًد بن حنبل "ال هد" .وضع حواشيه :مد عبد السالم شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،الطبعة األوىل1420 ،ه1999-م.
أًد بن حنبل" .مسند اإلمام أًد" .منيسسة قر بة ،القاهرة.
األيهره ،أبو منصور مد بن أًد " .ذيب اللغة" .قيق :مد عوض مرعب ،دار إحياء الرا
العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل2001 ،م.
األصبهاا ،عبد اهلل بن مد بن جعفر بن حيان" .العظمة" ،.قيق :رضاء اهلل بن مد إدري
املباركفوره ،دار العاصمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
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األصفهاا ،أبو نعيم أًد بن عبد اهلل" .حلية األولياء و بقات األصفياء" .دار السعادة ،مصر.
األلباا ،مد بن ناصر الدين" .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها".
(ت1420ه) ،مكتبة املعارف1415 ،ه.
البخاره ،أبو عبد اهلل مد بن إمساعيل" .صحيح البخاره" .قيق :قاسم الشماعي الرفاعي ،دار
القلم.
الب ار ،أبو بكر أًد بن عمرو بن عبد اخلالق" .مسند الب ار :البحر ال خار" .قيق :فوظ الرًن
يين اهلل ،وعادل بن سعد ،وص ه عبد اخلالق الشافعي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة،
الطبعة األوىل1988 ،م2009-م.
البسج" ،تفسري إسحاق بن إبراهيم" .وأصله رسالة دكتورا مل تنشر باجلامعة اإلسالمية باملدينة
النبوية حققها كل من د عوض العمره د عثمان املعلم.
البغداده ،عبد القادر بن عمر" .خ انة األدب ولب لباب لسان العرب" .قيق :عبد السالم مد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،الطبعة الرابعة1418 ،ه1997-م.
ابن أيب شيبة ،عبد اهلل بن مد "املصنف يف األحاديث واآلثار" .قيق :سعيد مد اللحام ،دار
الفكر ،الطبعة األوىل1409 ،ه.
ابن عاشور ،مد الطاهر بن مد" .التحرير والتنوير" ،الدار التونسية للنشر1984 ،م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي "شعب اإلميان" .حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديث :د .عبد
العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على قيقه وُتريج أحاديثه :تار أًد الندوه ،مكتبة
الرشد للنشر والتوييع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباه ،اهلند ،الطبعة األوىل،
1423ه2003-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي بن موسى" .األمساء والصفات" حققه وخرج أحاديث وعلق
عليه :عبد اهلل بن مد احلاشده ،قدم له :مقبل بن هاده الوادعي ،مكتبة السواده ،جدة
– اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1413 ،ه1993-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي بن موسى" .القضاء والقدر" .قيق :مد بن عبد اهلل آل
عامر ،مكتبة العبيكان ،الرياض – السعودية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
البيهقي ،أًد بن احلسني بن علي" .سنن البيهقي الك " .قيق :مد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة1424 ،ه2003-م.
الرمذه ،أبو عيسى" .اجلامع الكبري (سنن الرمذه)" .قيق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
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اإلسالمي ،الطبعة األوىل1996 ،م.
الثعل  ،أبو إسحاق أًد الثعل " .الكشف والبيان" .قيق :علي بن عاشور أيب مد ،ونظري
الساعده ،دار إحياء الرا العريب ،الطبعة األوىل1422 ،ه2002-م.
اجلوهره ،إمساعيل بن ًاد "الصحا تاج اللغة وصحا العربية" .قيق :أًد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة الرابعة1407 ،ه1987-م.
احلميده ،أبو عبد اهلل مد بن فتو بن عبد اهلل بن فتو بن ًيد" .تفسري غريب ما يف
الصحيحني البخاره ومسلم" .قيق :د .يبيدة مد سعيد عبد الع ي  ،مكتبة السنة ،القاهرة
– مصر ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
د .خضري عباس جره" .التقنيات الربوية :تطورها وتصنيفا ا وأنواعها وا اها ا" الطبعة األوىل،
1432ه2010-م.
الدارمي ،أبو مد عبد اهلل بن عبد الرًن" .سنن الدارمي" .قيق :حسني سليم أسد الداراا،
دار املغين للنشر والتوييع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1412 ،ه2000-م.
الدمشقي ،أليب العباس تقي الدين أًد بن عبد احلليم بن عبد السالم" .النبوات" .قيق :عبد
الع ي بن صاحل الطويان ،أضواء السلف ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1420ه2000-م.
يكريا اخلضر ،وعبد الر وف بين عيسى ،وانتصار مصطفى" .منهج القرآن الكرمي يف تقدمي الوسائل
القرآنية من خالل القص القرآا :دراسة قرآنية تربوية" ..حبث يف جملة النجا لألحبا
"العلوم اإلنسانية" العدد 2011 /25م.
ال شره ،مود بن عم ر" .أساس البالغة" .قيق :مد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل1419 ،ه1998-م.
يهري بن أيب سلمى" .ديوان يهري بن أيب سلمى" .قيق :علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األوىل1408 ،ه1988-م.
سعد خليفة عبد الكرمي" .أثر أساليب التدري احلديثة على ا رتيا املهين واألداء لد معلمي
العلوم" جملة الربية العلمية ،مصر ،العدد اخلام  ،عام 2010م.
السنن الك  ،للنسائي أيب عبد الرًن أًد بن شعيب .حققه وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم
شل  ،أشرف عليه :شعيب األرنا وط ،قدم له :عبد اهلل بن عبد السن الركي ،منيسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،ه2001-م.
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السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر .الدر املنثور يف التفسري باملأثور .قيق :عبد اهلل بن عبد السن
الركي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،دار هجر ،الطبعة
األوىل1424 ،ه.
السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر" .احلاوه للفتاوه" .قيق :عبد اللطيف حسن عبد الرًن ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1421 ،ه2000-م.
السيو ي ،عبد الرًن بن أيب بكر" .امل هر يف علوم اللغة وأنواعها" ،.قيق :فنياد علي منصور ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،ه1998-م.
قامياي الذه " .املغين يف الضعفاء".
مش الدين ،أبو عبد اهلل مد بن أًد بن عثمان بن ْ
(ت784ه) ،قيق :د .نور الدين عر.
الشيباا ،أبو بكر أًد بن عمرو بن الضحاك" .اآلحاد واملثاا" .قيق :د .باسم فيصل أًد
اجلوابرة ،دار الراية ،الرياض ،الطبعة األوىل1411 ،ه1991-م.
الصنعاا ،أبو بكر عبد الرياق بن ام بن نافع" .تفسري عبد الرياق الصنعاا" .دراسة و قيق :د.
مود مد عبد  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
الصنعاا ،أبو بكر عبد الرياق بن ام بن نافع" .مصنف عبد الرياق" .قيق :حبيب الرًن
األعظمي ،ا ل العلمي ،اهلند ،الطبعة الثانية1403 ،ه.
الط اا ،أبو القاسم سليمان بن أًد بن أيوب" .مسند الشاميني" .قيقً :ده بن عبد ا يد
السلفي ،منيسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه1984-م.
الط اا ،سليمان بن أًد بن أيوب" .املعجم األوسط" .قيق :ارق بن عوض اهلل ،و سن
احلسيين ،دار احلرمني ،الطبعة األوىل1415 ،ه1995-م.
الط اا ،سليمان بن أًد بن أيوب" .املعجم الكبري قيقً :ده بن عبد ا يد السلفي ،مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة.
الط ه ،مد بن جرير " .جامع البيان عن تأويل آه القرآن" .قيق :عبد اهلل بن عبد السن
الركي ،بالتعاون مع مرك هجر للبحو والدراسات العربية واإلسالمية ،الطبعة األوىل ،دار
هجر.
العثيمني ،مد بن صاحل " .لقاءات الباب املفتو " .قيق :د .عبد اهلل الطيار ،دار الو ن ،الطبعة
األوىل1996 ،م.
العسقالا ،أًد بن علي بن مد" .اإلصابة يف متيي الصحابة" .قيق :عادل أًد عبد املوجود،
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وعلي مد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،ه.
العسقالا ،أًد بن علي بن مد " .ذيب التهذيب" .مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند،
الطبعة األوىل1326 ،ه.
الغامده ،عبد الرحيم بن غرم اهلل" .املنهج التعليمي عند أشهر أئمة التفسري من الصحابة
وتالميذهم من التابعني".
الغ اك ،أيب حامد مد بن مد الغ اك" .معيار العلم يف فن املنطق" .الطوسي (ت505ه)،
قيق :د .سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر1961 ،م.
الفراهيده ،أبو عبد الرًن اخلليل بن أًد" .العني" .قيق :د .مهده املخ ومي ،ود .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
القرشي ،عبد اهلل بن وهب بن مسلم" .اجلامع بن وهب يف األحكام" .قيق :رفعت فويه عبد
املطلب ،وعلي عبد الباسط م يد ،الطبعة األوىل1425 ،ه2005-م.
القريواا ،حيىي بن سالم" .تفسري حيىي بن سالم" .تقدمي و قيق :د .هند شل  ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل1425 ،ه2004-م.
بن أيب حامت ،أبو مد عبد الرًن بن مد" .تفسري القرآن العظيم" قيق :أسعد مد الطيب،
مكتبة ن ار مصطفى الباي ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثالثة1419 ،ه.
لبغوه ،احلسني بن مسعود أيب مد "معامل التْن يل" .قيق :مد عبد اهلل النمر ،وعثمان مجعة
ضمريية ،وسليمان مسلم احلرش ،دار يبة1409 ،ه1989-م.
للت ي ه حيىي بن علي بن مد "شر ديوان احلماسة" .اختار  :أبو متام حبيب بن أوس دار القلم،
بريوت.
جماهد بن ج " .تفسري جماهد" .قيق :د .مد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي
احلديثة ،مصر ،الطبعة األوىل1410 ،ه1989-م.
املرويه ،أبو عبد اهلل مد بن نصر بن احلجاج" .كتاب السنة" .قيق :سامل أًد السلفي،
منيسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،ه.
املسلمي ،د .مد مهده ويمالئه" .موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله".
عامل الكتب للنشر والتوييع ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.
املنذره ،عبد العظيم بن عبد القوه" .الرغيب والرهيب من احلديث الشريف" .قيق :إبراهيم
مش الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
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النيسابوره ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .اعتىن به :أبو صهيب الكرمي ،بيت
األفكار الدولية1419 ،ه.
اهليثمي ،أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر" .جممع ال وائد ومنبع الفوائد" ..قيق :حسام
الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،ه1994-م.
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أثر القصة القرآنية يف تكوين الشخصية اإلسالمية
The Impact of The Quranic Story in Forming the
Islamic Character

إعداد:
د .نبيل بن حممد مرعي سعيد
األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين جبامعة املل االد بأهبا

أثر القصة القرآنية في تكوين الشخصية اإلسالمية ،د .نبيل بن محمد مرعي سعيد

املستخلص
تناولتته هتتلد الد استتة أصتتر القنتتة القرآنيتتة ص تكتتوين الشونتتية ا س ت مية وذل ت ملتتا هلتتا متتن
دو كبت ت ص بن تتاش الشون تتية الكامل تتة وه تتلا الكث تتال ل تته مكون تتا ص ص تتة األول املك تتون ا تتاي
واملكتتون العبتتادا واملكتتون األا ت مث تنتتاول البا تتا تلاصتتيا هتتلد املكونتتا متتن ا ت ل القنتتة
القرآنية مبا يل باملقنود وبالتايل فقد تناول البا ا ص املكون األول أصر القنة القرآنية ص تكتوين
الشونتتية ا س ت مية با تتان ب تاهلل وم ئكتتته وكتبتته و ستتله واليتتو ا اتتر مث ان ت املكتتون الثتتاي
للعب تتادا كالنت ت ل والك تتال والن تتيا وا ت ت مث أف تترد املك تتون الثال تتا للق تتيم األا يت تة كالن تتد
وا لتتم والرمحتتة واحملبتتة والشتتلقة ودفتتا الستتياة با ستتنة والوفتتاش بالوعتتد و بتتول اعتتتلا املو ا ت
والعلو عند املقد ل والسثو با ال فو اجلراح والت لف بتالقول والقتول ا ستن والنت والرمحتة
والرفق بالضعيف وإعانة احملتاج والعلاف وا ياش واألمانة وإكرا الضتيف وإيتواش الرريتو والشتريد
والوفاش بتالعقود وهتلد املكتا هت الرايتة متن بعثتة نبينتا صتله اهلل عليته وستلم ومتن أهتم النتتائ الت
توص تتا هل تتا البا تتا أن ص القنت ت الق تترآي أح ددد المص ددادة ا ساس ددية ص تك تتوين الشون تتية ا ست ت مية
املتوازنتتة ومتتن أهتتم التوصتتيا ص الب تتا إف تراد أ تتا مستتتقلة لكتتا نتتة وُ ثتتا في تتا مكونتتا
الشون ت تتية ا ست ت ت مية بد اس ت تتة موس ت تتعة وتك ت تتون ل ت تتثن املن ت تتاه الد اس ت تتية ص مق ت تتر ا التلست ت ت
املولتتوع ا ملتتا هلتتا متتن أفيتتة بالرتتة فل ت د استتة ن ت األنبيتتاش أس تتول و تتدول و نن ت م ذ تتتلكر
للتسلية با ألال العظة والع ل.
واهلل املوفق.
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Abstract
This study dealt with the impact of the Quranic story on the development of
the Islamic personality, bec
Ause it has a great role in building the complete personality. This perfection
has three components: the belief component, the religious component, and the
ethical component. The researcher then elaborated these components through the
Quranic story. First, the researcher dealt with the first component in terms of the
impact of the Quranic story on the Islamic personality by faith in God, His angels,
His books, His Messengers and the Day of Resurrection. The second component
was devoted to worshipping, such as prayer, zakat, fasting and Hajj. The third
component was devoted to moral values such as truthfulness, forbearing,
compassionate, mercifulness, kindness to the weak, helping the needy, chastity,
modesty, honesty, hospitalizing the guest, and sheltering the stranger, and
fulfilling the treaties. All these virtualties are the purpose of the mission of our
Prophet (peace be upon him). One of the most important findings could be drawn
is that the Quranic stories are one of the main sources in forming and developing
the Islamic balanced personality. The main recommendation is that to investigate
each Quranic story separately, then the components and elements of Islamic
personality can be compiled in a comprehensive study to be included as objective
interpretation in the textbooks curricula. Such stories have a great significance in
having good examples as they are not mentioned for entertainment, but to take
them as an admonition, real lessons and good examples.
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املقدمة
إن ا ثد هلل حنثدد ونستعينه ونسترلرد ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرو أنلسنا ومن
سياا أعثالنا من ي دد اهلل ف مضا له ومن يضلا ف هادا له وأش د أال إله إال اهلل و دد
حمثدا عبدد و سوله صله اهلل عليه وعله آله وأص ابه وأتباعه
ال شري له وأش د أن ً
تسليثا كث ًا .أما بعد
بإ سان إىل يو الدين وسلم ً
فإن القرآن الكرمي يستود القنة جلثيا أنواع التكية والرتبية والتوجيه ال يشثل ا من جه
ص تكوين الشونية ا س مية وا س يد ك هلا امليا الل را إىل القنة ويد ك ما هلا من
تأص وا عله القلوب فيسترل ا لتكون وسيلة من وسائا الرتبية والتقومي والتكوين.
فثن ا ل القنة القرآنية نست يا تقدمي مشروع كب لألمة يكون له أبلغ األصر ويُظ ر أصر
القنة القرآنية ص تكوين الشوينة ا س مية القاد ل عله التثيي ب ا ق والباطا واخل والشر
والنواب واخل أ وإد اك أبعاد األ دا وتقرير ا قائق والسنن ص الوجود فالقنة القرآنية أدال
لرتبية النلوس وأسلوب فعال ص تربية الشو املسلم و بط الرد مباليه وتس م القنة ص بناش
اجلوانو املوتللة للشونية ا س مية وتساعد املرب ص النجاح بدعوهتم ومتدهم ب اد من أابا
النبي .
والقرآن الكرمي مل ش بالقن ذا الع فإذا وعه املسلم نتيجة القنة ان بعه ص نلسه
توجي اهتا يا تنلل إىل النلس البشرية بس ولة و ناعة والقن القرآي يعد من أهم مناد
التأص والرتبية والت ليو وإص ح شأن اجملتثعا دينا ودنيا(.)1
وبناشً عله ذل ا فن ن اجة إىل االستلادل من القنة القرآنية واستنباط التأص ا الرتبوية
عله الشونية ا س مية من ا كون القنة القرآنية إ دى اللبنا األساسية ص تكوين الشونية
ا س مية واهلل تعاىل حيثنا عله راشل القنة واالستلادل من ا فقال (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ) [األعراف  ]176و ال تعاىل (ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ)

[يوسف  ]111وهلد ا ية اتم اهلل هبا أ سن القن
إىل مكونا شونيته.

–يوسف عليه الس  -وفي ا إشا ل كب ل

) (1ينظ تتر اخل ي تتو ج تتا اهلل عث تتر ب تتن س تتليثان م نت ت الق تترآنم ( .تتا مق تتد لني تتا الشت ت ادل العالي تتة كلي تتة
جامعة ا ما حمثد بن سعود ا س مية الرياض 1393ه) ص .71 -72
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ومن هلا املن لقا فقد أيه أفية الب ا ص هلا املولوع بعنوان "أثر القصة القرآنية في
تكوين الشخصية اإلسالمية" ،وسوف أعثا عله دا سة األصر اللا ُحتدصُه القنة القرآنية ص
أصر بالغ األفية عله الشونية
العناصر األساسية للشونية ا س مية فالقنة ص القرآن هلا ٌ
أيضا ،واهلل ولي التوفيق.
ا س مية وعله ا اه ا ص ا يال وعله تكوين ا ً
أوال :أهمية املوضوع:

تكثن أفية املولوع ص ا يت
 -1أصر القنة القرآنية عله النلوس ف ينبوع فيَّاض بالد وس والع والتوجيه وا شاد ص
شىت اجملاال وخمتلف اجلوانو.
 -2أن القنة القرآنية من أهم الوسائا ال تؤصر ص تكوين الشونية ا س مية ص شىت جوانب ا
و د استعثل ا القرآن الكرمي ص تثبيه ا ان وااللت ا بالعبادا والتولق باألا العالية
والرتغيو والرتهيو وتقيق األهداف الرتبوية ص الشونية ا س مية ال تُ ُّ
عد من مقاصد
الشريعة.
 -3تثبيه املعاي ص القلوب وترسيخ امللاهيم ص العقول وتعديا السلوك وا ع عن اخل أ.
 -4إينال ا قائق واملعا ف إىل ا ارين وتبادهلا من ا ل ا جة ب األطراف املت او لا
بقند الوصول إىل التلاهم واالتلا ب األطراف د ا مكان وهللا املولوع أفية ص
تكوين الشونية ا س مية من ا ل العثا والعبادل وا ركة والنشاط الدائم ص السع
وعثا ل األ ض ونشر اخل ص الدنيا.
 -5بيان ص ية القرآن الكرمي وع ائه الواسا و يامه ص كا زمان ومكان مبت لبا إص ح
هدى وجنا ً ا.
اللرد والن وض باألمة وأنه مع ال ينضو لكا مسلم يريد ً
 -6إن القنة القرآنية ذ ترد فقط للتسلية وإمنا ألال العظة والع ل والعثا مبا و د في ا من يم
وكثا أن من أهداف القن القرآي تثبيه لو النيب صله اهلل عليه وسلم فن ن من باب
أوىل.
ثانيا :أسباب اختيار املوضوع:
ترجا أسباب ااتيا املولوع إىل ما يأيت
 -1ما ذكرته ص األفية.
 -2لعف القيم ا س مية عند بعض املسلث وبالتايل حنتاج إىل عودل لد اسة القنة القرآنية
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واالستلادل من ا وتلعيا مكونا الشونية ا س مية الوا دل في ا.
 -3التأص اهلائا للوسائا ا ديثة ص إلعاف الشونية ا س مية ص عنرنا ا الر والبد من
إبراز دو القنة القرآنية وأصرها ص معاجلة هلا الضعف.
 -4ظ و القن واألف اهلاب ة والشبكا العنكبوتية ا با ية ال أصر كث ًا ص فقدان
مكونا الشونية ا س مية لدى الكث ين من املسلث مما أدى إىل نشر اللساد والرذيلة
وتلريغ املسلث من كا القيم واألا ا س مية ىت ظ ر جيا ال ي تم إال بش واته
وغرائ د.
 -5التنافس اهلائا ب القنة ا س مية وأعدائ ا عله كسو الرأا العا العامل املعاصر.
ثالثاً :مشكلة البحث:
إن الشونية ا س مية ص الو ه ا ايل ذ يعد التوجيه القرآي هو املند الو يد ص
تكوين ا وتشكيل اا للل صا تعاي ال ً كب اً بلعا غياب هلا التوجيه ووجود مناد
أارى – غ القرآن -سافه ص إلعاف ا وي ظ هلا اخللا ص ملاهيث ا ا انية العقدية
وتقن ها ص العبادل واحنراف ا ص القيم األا ية كثا أننا ن ظ مشكلة أارى عند بعض املرب
أو ا اي
ص صياغة الشونية ا س مية وفق اجلانو العبادا فقط وي ثا اجلانو األا
والعكس فتجد الشو عابدا يلتقد إىل أساسيا األا ص التعاما ما أهله أو ص جمتثعه
وهلا الا ص تكوينه ومن أجا استعادل توازن هلد الشونية وتكوين ا فعلينا بالعودل إىل القرآن
الكرمي وتُ ُّ
عد القنة الق رآنية من الوسائا ال كن ا فادل من ا ص تكوين الشونية ا س مية
وبناش عله ما سبق كن طرح األسالة ا تية
 -1إىل أا مدى كن للقنة القرآنية أن تس م ص استعادل مكونا الشونية ا س مية؟
 -2كي تتف للقن تتة القرآني تتة أن تق تتو بتك تتوين شون تتية إست ت مية متوازن تتة م تتن ات ت ل غ تترس الق تتيم
ا انية والتعبدية واألا ية؟
رابعا :أهداف البحث:
هتدف هلد الد اسة إىل تقيق ما يأيت
 -1ا س ا ص ا لاظ عله الشونية ا س مية و عايت ا من ا ل التلك بالقن القرآيا
كونه أ د املناد األساسية ص تكوين ا.
 -2بيان دو القنة القرآنية ص تكوين الشونية ا س مية املتوازنة من يا ا ان والعبادل
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واألا .
 -3إعداد تنو إس م معاصر من ا ل القنة القرآنية يواجه املتر ا املتسا عة ال تنسف
يم الشونية ا س مية وأا ا.
 -4إبراز جانو من جوانو الب ا ول القنة وتأص ها ص تكوين الشونية ا س مية ذ يتم
تناوله من با  -من وج ة نظر البا ا .-
خامسا :الدراسات السابقة:
الد اسا ص القنة القرآنية كث ل ومتنوعة وعله الرغم من شدل ترا البا ا وتعقبه
واط عه عله عناوين ومضام سائا وف ا س جامعا كب ل كجامعة املل االد وجامعة أ
القرى وجامعة ا ما حمثد بن سعود وجامعة القاهرل ومكتبة املن له ا لكرتونية والشبكا
العنكبوتية ومنتدى الكتو املنو ل وغ ها فلم جيد البا ا في ا ما ُكتو ص هلا املولوع أو
يشبه هلا الب ا حملاولة استوراج أصر القنة ص القرآن الكرمي عله تكوين الشونية ا س مية
واللا مت االط ع عليه ص ا لشبكا العنكبوتية بضا سائا أغلب ا ص اجلامعا الللس ينية وه
كا يت
 -1القيم الرتبوية ص القن القرآي تأليف سيد أمحد السيد ال اوا سالة ماجست
كلية الرتبية جامعة أسيوط . 1985
 -2أصر القنة القرآنية ص الدعول إىل اهلل سالة ماجست لل الو اشد معيض العدواي ص
جامعة ا ما حمثد بن سعود ا س مية كلية الدعول عا . 1994
 -3من القنة القرآنية ص ترسيخ األا  ،سالة ماجست لل الو عبد الرمحن داود مجيا
عا . 2010
عبد اهلل جامعة النجاح الوطنية ص نابلس فلس
 -4من القنة القرآنية ص هتليو الش وا سالة ماجست لل الو أمحد عبد القاد سن
ناي جامعة النجاح الوطنية ص نابلس فلس . 2011 -
 -5ضايا األمة وع ج ا ص القن القرآي د اسة مولوعية سالة ماجست لل الو
عبد الل يف جو القانوع اجلامعة ا س مية غ ل عا . 2011
 -6من القن القرآي ص الرتبية د اسة مولوعية سالة ماجست لل الو سعد اهلل مضان
إبراهيم وتة اجلامعة ا س مية غ ل عا . 2015
 -7ن القرآن تأليف جا اهلل عثر بن سليثان اخل يو ا مقد لنيا الش ادل العالية
كلية الشريعة -جامعة ا ما حمثد بن سعود ا س مية الرياض 1393ه.
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هلد الرسائا تتناول جوانو خمتللة ص القن القرآي من النا ية الرتبوية أو الدعوية أو
هتليو الش وا وغ ها عدا سالة ريبة ص عنواهنا من أ د املبا ا اللا مت تناوله وه ما يتعلق
ك البا ا في ا عله األا السياة ال هنه عن ا القنة ص
مبن القنة ص ترسيخ األا
اللنا الثاي من الب ا وهلا ذ يتم تناوله أبدا ص هلا الب ا مث تناول ص اللنا الثالا
األا ا سنة ال ثه علي ا القنة القرآنية كالعلة ص نة مرمي والتوبة ص نة آد والننح
ص ن األنبياش وبر الوالدين واخلشية والتوكا وأغلو ما مت ذكرد في ا ذ أتناوله ص هلا الب ا
كلل سوى إشا ل ص نة إبراهيم عليه الس وبرد ألبيه ما العلم أنين ذ أطلا علي ا إال بعد
االنت اش من كتابة هلا الب ا ولكن هلد الرسالة وغ ها من الرسالة امللكو ل أع د ذ تتضثن
املولوع الرئيس اللا هتدف د استنا إىل تقيقه كثا أنه يُعىن بإعادل بناش وتكوين الشونية
با لافة
ا س مية من ا ل د استنا ألصر القنة القرآنية ص اجلانو ا اي والتعبدا واألا
إىل ما ذكرناد ص مشكلة الب ا.
وال يل أن يكون هناك ص الد اسا السابقة ا أ أو نو ا ولكنا حنرص عله تنظيم هلا
املولوع وإاراجه بشكا متكاما حيقق التوزان امل لوب للشونية ا س مية فا ديا فقط عن
األا للشونية ا س مية دون بقية مكوناهتا ديا منقوص وهلا ما نواج ه ص وا عنا اليو
إذ ي تم املريب ص األا وي ثا العبادل أو يرلو االهتثا ص العبادا وفيه الا ص الرتبية
األا ية ومثل ا اجلانو ا اي.
سادسا :منهج البحث:
واملراد من ذل القيا
طبيعة هلا الب ا تستل استودا املن االستقرائ واالستنباط
بتتبا اجل ئيا للوصول إىل الكليا واالنتقال من ضية أو عدل ضايا للوصول إىل النتائ .
()1

إجراءات البحث:
 -1تناول بعض ا يا واملوا ف املتعلقة بالقنة القرآنية ال تت د عن مولوع الب ا أو تش
جلانو من جوانبه ما استنباط العناصر األساسية للشونية ا س مية وولا العناوين املناسبة
) (1المنهج االستقرائي هو تتبا اجل ئيا كل ا أو بعض ا سواش كانه أ كاما أو ظواهر للوصول إىل الكليا
والمنهج االستنباطي :طريق من ق يتضثن انتقال اللهن من ضتية أو عتدل ضتايا مستلم هبتا إىل ضتية تعتد
نتيجة .أ.د .س م تاوع الرتتتو ا ماملعت ص كتابتة الرستائا العلثيتة وتقيتق املو وطتا م .جامعتة اخلليتا
(ط 1الرياض دا الناشر الدويل للنشر والتوزيا  ) 2011ص .79 -73

- 196 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

للل .
 -2إبراز تأص القنة ص القرآن الكرمي ص أسلوب بليغ وبيان والح ب تكلف أو غثوض
وااللت ا بتوصيق مادل الب ا وشواهدد ما تدوين نتائ ما توصا إليه البا ا ص اخلامتة.
 -3إبراز اجلوانو ال تناولت ا القن القرآنية من نا ية تكوين الشونية ا س مية.
 -4اال تنا عله ما يل بالررض امل لوب من هلا الب ا مكتلياً بلكر بعض املوا ف من
دون االست راد ص بيان مجيا املستلاد من القن القرآي ص
ن األنبياش والنا
النوا ا انية والعبادية واألا ية.
 -5أوصق النقا وأع ود إىل من نقله عنه ص اهلامش بلكر اسم املؤلف والكتاب باجل ش
والنل ة وص الة النقا باملعىن يند الع و بكلثة ينظر.
سابعا :خطة البحث:
ا تضه طبيعة الب ا تقسيثه إىل
مقدمة ،وتتضمن أفية املولوع وأسباب ااتيا د وأهداف الب ا ومن جه وا ته.
التمهيد :ويتضمن التعريف مبن ل ا البحث ،وفيه تعريف األصر والقنة والشونية
والتكوين والشونية ا س مية ومكوناهتا.
ثالثة مباحث ،وخاتمة ،على النحو اآلتي:
المبحث ا ول :أثر القصة القرآنية في التكوين اإليماني ،وفيه ثالثة مطالب:
امل لو األول أصرها ص تكوين ا ان بوجود اهلل تعاىل وتو يدد.
امل لو الثاي أصرها ص تكوين ا ان بامل ئكة.
امل لو الثالا أصرها ص تكوين ا ان بالكتو.
امل لو الرابا أصرها ص تكوين ا ان بالرسا.
امل لو اخلامس أصرها ص تكوين ا ان بإ ياش املوته.
امل لو السادس أصرها ص تكوين الثبا عله الدين.
المبحث الثاني :أثر القصة القرآنية في التكوين العبادي -أمهات العبادات نموذجا،-
وفيه أةبعة مطالب:
امل لو األول أصرها ص عبادل الن ل.
امل لو الثاي أصرها ص عبادل الكال.
امل لو الثالا أصرها ص عبادل النيا .
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امل لو الرابا أصرها ص عبادل ا .
المبحث الثالث :أثر القصة القرآنية في التكوين ا خالقي ،وفيه خمسة مطالب:
امل لو األول أصرها ص وصايا الوالد ص التكوين األا .
امل لو الثاي أصرها ص سن التعاما ما الوالدين.
أوالً نة إبراهيم –عليه الس  -ما أبيه.
صانياً نة إمساعيا -عليه الس  -ما أبيه.
امل لو الثالا أصرها ص سن التعاما ما ا اول  -نة يوسف  -عليه الس  -أمنوذجاً.
امل لو الرابا أصرها ص سن التعاما ما صا و العثا  -نة موسه  -عليه الس  -أمنوذجاً.
الخاتمة وفي ا بيان نتائ الب ا وتوصياته.
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التمهيد :التعريف مبصطلحات البحث ومكونات الشخصية اإلسالمية.
أوال :تعريف ا ْثَر:
ا ثددر ل ددة :بالت ري ت متتا بق ت متتن ستتم الش ت ش والتتتأص إبقتتاش األصتتر ص الش ت ش وأصتتر ص
الشت ش تتترك فيتته أصت ًترا( )1تتال ابتتن منظتتو األصتتر متتا بقت متتن ستتم الشت ش( .)2وا ْثَددر بالضتتم متتن
اجلرح وغ د ص اجلسد ي أ ويبقه أصرد(.)3
ا ثددر االددطالحا :تتال الجرجدداني األصتتر مبعتتىن النتيجتتة وهتتو ا اصتتا متتن الش ت ش( .)4ومددن
خالل التعريف الل وي واالالطالحي يظهر أن ا ثر هو الع مة عله وجود ش ش ما.
واملقنتود ص هتتلا الب تا متتا تدصته القنتتة القرآنيتة ص تكتتوين الشونتية ا ست مية متن ا صتتا
والتر ا اجلوهرية ص ا ان والت ول ا جيايب ص العبادا والت ديا والتجديد ص األا .
ثانيا :تعريف القصة:
القصددة ل ددة :تتتأيت مبعتتىن ا كايتتة( )5واخلت

()6

()7

والشتتأن

و ننتته الشت ش إذا تتبعتته أصتترد

ش تتياًا بع تتد شت ت ش ومن تته ول تته تع تتاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [القنت ت  ]11أا اتبعت ت أص تترد

()8

) (1اللتتا ايب مالنت اح تتتاج اللرتتة وصت اح العربيتتةم .تقيتتق أمحتتد عبتتد الرلتتو ع تتا (ط 4بت و دا العلتتم
للث ي  1407هت  .575 2 ) 1987 -وينظتر ابتن منظتو حمثتد بتن مكتر بتن علته أبتو اللضتا
مجال الدين ابن منظو األننا ا الرويلعه ا فريقه م لسان العربم( .ط 6ب و دا صاد ) 2008
مادل (أصر) .52/1
( )2ينظر ابن منظو ملسان العربم . 52 1
) (3ال بيدا متاج العروسم( .الناشر دا اهلداية) .16 10
( ) 4اجلرجاي عل بتن حمثتد بتن علت الت ين الشتريف مالتعريلتا م .تقيتق مجاعتة متن العلثتاش بإشتراف الناشتر
(ط 1ب و دا الكتو العلثية 1403هت .9 1 ) 1983-
) (5حمث تتد واس لعجت ت  -ام تتد ص تتاد ني تتيب ممعج تتم لر تتة اللق تتاشم( .ط 2دا النل تتائس لل باع تتة والنش تتر
والتوزيا  1408هت .364 1 ) 1988 -
) (6اب تتن منظ تتو ملس تتان الع تتربم .121 12 .وحمث تتد ب تتن حمث تتد ب تتن عب تتد ال تترزا ا س تتيين أب تتو الل تتيض امللق تتو
مبرتضه الَّبيدا متاج العروس من جواهر القاموسم .تقيق جمثوعة من احملقق (دا اهلداية) .104 18
) (7جمثوعة من البا ث م املعجم الوسيطم .جمثا اللرة العربية بالقاهرل (الناشر دا الدعول) .740 2
) (8ال بيتتدا متتتاج العتتروسم  . 98 18واللتتا ايب مالن ت اح تتتاج اللرتتة وص ت اح العربيتتةم .تقيتتق أمحتتد عبتتد
الرلو ع ا (ط 4ب و دا العلم للث ي  1407هت .1051 3 ) 1987 -
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والقن
من ا

()1

بكسر القاف مجا القنة ال تكتو .

()2

بعضتا
القصة االطالحا للقنة تعا يف كث ل لدى كث من امللسرين واملعاصترينم نتلكر ً

عرف ا الرازي فقال مجمثوع الك املشتثا عله ما ي دا إىل التدين ويرشتد إىل ا تق ويتأمر
()3
ب لو النجالم  .وعرف تا ابتن عثيثت – محته اهلل -ما ابتا عتن ضتية ذا مرا تا يتبتا بعضت ا
بعضتتا
ً

()4

كثتتا عرف تتا أبتتو بكتتر اجل ائتترا -ةحمدده اهلل تعددالى -ص تلست د فقتتال مبتتأن القن ت

إتباع ا ديا أو الك

()5

هتتو

بعضام .
بعضه ً

ثالثا :تعريف قَصص القرآن:
قَصص القرآن :إابا القرآن عن أ وال األمم املالية والنبوا السابقة وا واد الوا عة(.)6
للقنتتة ص القتترآن الكتترمي أهنتتا أابتتا األمتتم املالتتية
والتتلا يبتتدو أن التعريتتف االص ت
وا واد الرابرل ال ذكرها اهلل ص كتابه للعظة والع ل والتثبيه.
وامل تراد متتن ذكتتر القنتتة ص القتترآن الكتترمي هتتو تنويتتا أستتلوب التتدعول لنشتتاهد صتتوًا ناطق تةً
ومشاهد يةً ألمم سبقه وكيف كانه بتدايت ا وب اتثته هنايت تا وهت ال فتلتف إال يست ًا عثتا
ه تتم يعيش تتونه م تتن أ تتدا ال تتدعول والنت تراع ال تتدائر بت ت ا تتق والباط تتا( )7فالقن تتة القرآني تتة ص تتا ة
ل عتبا واالستش اد ص كا زمتان ومكتان وال عجتو ف ت جت ش متن هتلا القترآن التلا هتو موعظتة
دائثة و سالة االدل ال تنلد ا ائنه وال تنقض عجائبه والقنتة ص القترآن قيقتة وليسته ايتاالً
) (1اللا ايب مالن اح تاج اللرة وص اح العربيةم .1051 3
) (2عبد الكرمي اخل يو مالقن ال ُق حرآي ص منظومه ومل ومهم( .ب و لبنان) (د ) .ص.40
الرازا ُحم َّثد بن عثر بتن ست القرشت ال ستتاي الشتافع مملتاتيح الريتو املعتروف بالتلست الكبت م.
)َّ (3
(ط 3ب و دا إ ياش الرتا العريب  1420ه) .250 8
) (4ابتتن عثيثت حمثتتد بتتن صتتا بتتن حمثتتد متلست اللاتتتة والبقتترلم( .ط 1املثلكتتة العربيتتة الستتعودية دا ابتتن
اجلوزا  1423هت)  .57 1وأصول ص التلس لنلس املؤلف أشرف عله تقيقه سم الت قيق باملكتبة
ا س مية (ط 1السعودية املكتبة ا س مية 1422هت .50 1 ) 2001 -
) (5أبو بكر اجل ائرا جابر ب ن موسه بتن عبتد القتاد بتن جتابر م أيستر التلاست لكت العلت الكبت م( .ط5
السعودية مكتبة العلو وا كم املدينة املنو ل  169 2 ) 2003اشية.
) (6د .مناع الق ان ممبا ا ص علو القرآنم( .ط 2مؤسسة الرسالة  ) 199ص .306
) (7أبوبكر اجل ائرا مأيسر التلاس لك العل الكب م  .187 2اشية.
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وبالتايل فإن ما في ا ع ل وعظةا ل تداش والت بيق وتكوين الشونتية ا ست مية علته لتوئ ا تال
تعاىل

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [آل عثران .]62

فالقنتتة ص القتترآن ليستته لقتتتا الو تتها ولكتتن اهلتتدف األمستته من تتا هتتو تثبيتته ركتتة ا يتتال
ا انيتة ونلع تتا ولتو نظرنتتا إىل نت القترآن الكتترمي جنتتد أهنتا تت تد عتتن أشتياش مضتته وأصتتب ه
تا يًا والتا يخ يربط األ دا بأزماهنا.

ةابعا :تعريف التكوين:
التكددوين ل ددة :الكتتون ا تتد وكونتته فتكتتون أ دصتته ف تتد واهلل مكتتون األشتتياش يرج تتا
من العد إىل الوجود( )1ال ال بيدا موكونته تكوينتا أ دصتها و يتا التكتوين إجيتاد شت ش مستبو
مب تتادل وك تتون اهلل األش تتياش تكوين تتا أوج تتدها أا أارج تتا م تتن الع تتد إىل الوج تتودم( .)2وم تتن ات ت ل
التعريلتا اللرويتة يظ تتر أن التكتوين مبعتتىن ا جيتاد وا تدا ومنتته يُقتال فت ن كتون نلستته أا
بناش نلسه بنلسه من العد ىت أصبح خمتل ًلا عن ا ارين فيثا تلكه ص الوجود.
وذ أ تتف عل تته تعري تتف للتك تتوين ص االص ت ح ولك تتن يتض تتح م تتن التعري تتف اللر تتوا أن التك تتوين
مند كون وهو عبداة عدن إخدراإل اإلنسدان مدن عدمده إلدى وجدودي اإليمداني والتعبددي وا خالقدي،

وضددمها إلددى بعضددها ،حتددى يصددبإ إنسددانا إسددالميا وشتتاهدد تتول اهلل تعتتاىل (ﯤﯥﯦﯧ

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ) [الن ا .]78
خامسا :تعريف الشخصية:
الشخص ددية ل ددة :م تتأاوذل م تتن مالش تتو م وه تتو س تواد ا نس تتان وغ ت د إذا أيت تته م تتن بعي تتد

والشخص كا جسم له ا تلاع وظ و م( .)3والشخص :ال ي لق إال عله اجلسم(.)4

) (1ينظر ابن منظو ملسان العربم .136 13
) (2ال بيتدا حمثتد بتن حمثتتد بتن عبتد الترزا ا ستتيين أبتو اللتيض امللقتو مبرتضتته ال بيتدا م تتاج العتروس متتن
جواهر القاموسم .جمثوعة من احملقق (دا اهلداية) .71 36
) (3ابن منظتو ملستان العتربم  .36 8أمحتد ابتن فتا س ممعجتم مقتاييس اللرتةم .تقيتق عبتد الست حمثتد
ها ون (دا اللكر 1399هت  .254 3 ) 1979 -اخلليا بن أمحد اللراهيدا مكتاب الع م .تقيتق
م دا املو وم والسامرائ (دا ومكتبة اهل ل) .165 4
) (4الكلوا أيوب بن موسه ا سيين القر أبو البقاش ا نل م الكليتا م .تقيتق عتدنان د ويتش  -حمثتد
املنرا (ب و مؤسسة الرسالة) ص .344
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والشخصددية اإلسددالمية شونتتية إنستتانية متثلتته وح القتترآن وبتترز مكوناهتتتا علتته الن تتو
ا يت عقليتتة تنتتد ص منتتط تلك هتتا و تتدد مستتا اهتا وتكتتم ُشتؤون ياهتتتا علتته أستتاس ا ست
()1
عقيدل وشريعة وأا ًا...م .
ويتترى البا تتا أن الشونتتية ا ست مية هت الت تتتؤمن وتلتت بتتالقيم واأل كتتا الت جتتاش
تردا أ مجاعتتا  .فالشونتتية ا س ت مية منتتد ها
ص كتتتاب اهلل وستتنة س توله --س تواشً أكتتانوا أفت ً
القرآن الكرمي والسنة النبوية.
وتك ددوين الشخص ددية -مرك ددب م ددن كلمت ددين ،-يقص ددد به ددا ف ددي مص ددطلإ البح ددث إات تراج
شونية من عدم ا إىل وجودها ا اي والعبادا واألا ت ويضتم بعضت ا إىل بعتض تىت تتكتون
منتته قيقتتة الشونتتية ا س ت مية املثاليتتة ال ت متثتتا القتتدول املرجتتول وي تتدف هتتلا ا ا تراج إىل تري ت
كاما ص سلوكيا ومعتقدا وأا هلا الشو وفق الشريعة ا س مية.
موالقن القرآي جيسد شونيا مثالية فاألنبياش جعا متن م القترآن منتاذج إنستانيةً عاليتةً
ومتتا ذلت كتتان يشت إىل متتا يلتتم ببعضت م علتتي م الست متتن ظتتا الضتتعف البشتترا دون متتدا ال
ىت ال يرلو هبتم أ تد إىل مرتبتة األلوهيتةا  -صتنيا بعضت م ص عيسته عليته الست  -ليعترض التنلس
البشرية كثا ه ص وهتا ولعل ام(.)2
سادسا :مكونات الشخصية اإلسالمية:
األصا ص تكوين الشونية ا س مية أن تكون مشتتثلةً علته القتيم واملبتاد الت جتاش ص
كتاب اهلل وسنة سوله --من نا ية ا ان والعبادل واألا .
ومتن املقاصتد الكليتة للتدين ا ست م ا نيتتفا احملافظتة علته الشونتية ا ست مية وتكر تتا
وما الت و هبلد القيم ا ثيدل إال عاشوا ص يال طيبة ف القالتو التلا يست ا منته نتو الترتابط
اجتا
والتعتتاون بت األف تراد والشتتعوب ولقتتد جتتاش متتن هتتلا التتدين ص تربيتتة الشونتتية ا ست مية من ً
كثتا فقتتد تتدد معتتاذ الشونتتية ا ست مية علتته لتتوش كتتتاب اهلل
و تًا وطري ًقتا والت ً ا وستتبي ً ُحم ً
وس تتنة ست توله  --و س تتم م حم تتا وأصب تته دعائث ت تا وأ س تته واع تتدها من تتل انبثق تته تتس ه تتلا
التتدين فكانتته نق تتة تتتول ص تتتا يخ البش ترية غ ت َّ املعتقتتدا وبتتدله املنتتاه ونتتو البنتتائر
واألبنا وسلكه بالناس ال ريق املستقيم.
) (1بامسة العسيل مبناش الشونية ا س مية املعاصرلم( .ط 1ب و دا اللكر) ص .248
) (2أ.د .ف د الروم مد اسا ص علو القرآنم( .ط 16السعودية مكتبة املل ف د  ) 2009ص .616
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وهنا تجدة اإلشاة إلى أن مكونات الشخصية اإلسالمية تتمثل في اآلتي:
المكددون ا ول :اإليمددان ،وهتتو ا تتان بتتاهلل وم ئكتتته وكتبتته و ستتله واليتتو ا اتتر والقضتتاش
تان لبتته
والقتتد ا فالعقيتتدل الن ت ي ة تنتتا املتتؤمن القتتها ف لتته بتته بتِّتا و ً
اكثتتا مشتتر ًعاا في ثت ُ
وينشترح صتد د لالست ا فت يبرت عنته بتدي ً وهبتلا تتكتون الشونتتية ا ست مية واألمتة القويتة الت
()1
تبلل ك َّتا غتال و اتي ص تثبيته دين تا وتوطيتد دعائثته غت مباليتة مبتا ينتيب ا ص ستبيا ذلت
وتش تتثا العقي تتدل ا ست ت مية ا تتان بك تتا م تتا ج تتاش ع تتن اهلل --وع تتن س تتول اهلل  -  -م تتن
األابتا واأل كتا الق عيتتة وستائر الريبيتتا ومتا أمجعتته عليته األمتتة ا ست مية وحنتتو ذلت  .فلت

كت ت تتاب اهلل تع ت تتاىل ت تتال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ) [البقرل .]285

المكددون الثدداني العبدداد ف ت إ تتدى مقومتتا الشونتتية ا ست مية وتكتتوين العبتتادل ص
الشونت تتية ا س ت ت مية مكثت تتا للتكت تتوين ا ت تتاي إذ إن العبت تتادل ترت تتلا ا ت تتان برو ت تتا كثت تتا أهنت تتا
املتتنعكس التتلا يعكتتس صتتو ل العقيتتدل وجيستدها ولكت يظتتا غتترس ا تتان ويًتا ص التتنلس البتتد أن
يسقه مباش العبادل مبوتلف صو ها وأشكاهلاا فبلل ينثتو ا تان ص القلتو ويرتعترع ويثبته أمتا
العواصف املوتللة ص ا يال.
المكددون الثالددث :ا خددال ويُع ت ُّد هتتلا املكتتون صتتو ًل للشونتتية ا س ت ميةا ألهنتتا الضتتابط
واملعيتتا األساس ت للستتلوك اللتتردا واالجتثتتاع أو القواعتتد األساستتية املثنو تتة متتن اللتته لالنستتان
لتنظ تتيم يات تته وه ت تن تتتظم فيث تتا يس تتثه بالبن تتاش اخللق ت ال تتلا يعك تتس أه تتداف اجملتث تتا ومن تتاد د
وتكوينه وطبيعة بنائه.
فاملن األا ص ا س هتو مجمثوعتة النتلا والقواعتد التوا دل ص الننتوص الشترعية
ال تنظم يال ا نسان من يا ع ته بر د()2م.

ت ت ت تتال تع ت ت ت تتاىل

( ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
) (1ينظر ابن عثيث حمثتد بتن صتا بتن حمثتد مجمثتوع فتتاوى و ستائا ابتن عثيثت م .بتاب أهتداف العقيتدل
ا س مية (املوسوعة الشاملة) .145 5
) (2املن األا و قو ا نسان ص القرآن الكرمي (املوسوعة الشاملة) ص .9
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ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [البق ت تترل  ]177ف ت تتلد ا ي ت تتة
بينتته قيقتتة تكتتوين الشونتتية ا س ت مية امل لوبتتة تتال ال تتاي " فقتتد ا تتتو هتتلد ا يتتة أ تته
وأوىف ما عرفه البشرية وعرف التا يخ من هدايا اهلل والناس وانتظثه كا ما حيتتاج إليته اخللتق ص
والعبتتادا واملعتتام علتته ااتتت ف أنواع تتا ومجعتته ب ت منتتا البشتتر ص
العقائتتد واألا ت
العاجلتة وا جلتة ونظثته ع تة ا نستان بربته وبتتالكون التلين يعتيش فيته ووفقته ب ريقتة كيثتتة
ب م الو الروح واجلسدم(.)1
فأستتاس تكتتوين الشونتتية تتثثتتا ص هتتلد ا يتتة تتال البيضتتاوا م وا يتتة كثتتا تتترى جامعتتة
للكثتتاال ا نستتانية بأستترها دالتتة علي تتا صتترحيا أو لتتثنا فإهنتتا بكثرهتتتا وتشتتعب ا من نتترل ص ص صتتة

أشياش صت ة االعتقتاد و ستن املعاشترل وهتتليو التنلس و تد أشت إىل األول بقولته (ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) وإىل الث ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاي بقول ت ت ت ت ت ت ت ت ت تته (ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) وإىل الثال ت ت ت ت ت تتا بقول ت ت ت ت ت تته (وأ ت ت ت ت ت تتا

النت ل) إىل آارهاا وللل وصتف املستتجثا هلتا بالنتد نظتراً إىل إ انته واعتقتادد بتالتقوى اعتبتا ًا
َّ
مبعاش ترته للول تتق ومعاملت تته م تتا ا تتق .وإليتته أش تتا بقول تته علي تته الس ت «متتن عث تتا هب تتلد ا ي تتة فق تتد
استكثا ا ان()2م(.)3
) (1الُّ ح تتاي حمثتتد عبتتد العظتتيم ممناهتتا العرفتتان ص علتتو القتترآنم( .ط 3منتتر م بعتتة عيستته البتتايب ا لتتيب
وشركاد) .124 2
) (2أارجه ابن أيب شيبة عن وكيا عن عل بن صا عن أيب إس ا عن أيب ميسرل ال من عثتا هبتلد ا يتة
فقد استكثا ا ان  ....وذكر ا ية  ...ينظر ابن أيب شتيبة أيب بكتر ابتن أيب شتيبة مالكتتاب املنتنف ص
األ ادي ت تتا وا ص ت تتا م .تقي ت تتق كث ت تتال يوس ت تتف ا ت تتو (ط 1الري ت تتاض مكتب ت تتة الرش ت تتد 1409هت ت تت) ب ت تتر م
( .152 7 )34905وأارجه ابن املنل ص تلس د عن أيب ميسرل ينظر املناوا زين الدين حمثتد املتدعو
عبتد التر وف بتن تتتاج العتا ف املنتاوا ماللتتتح الستثاوا بتوتري أ اديتا القالت البيضتاوام .تقيتق أمحتتد
جمتىب (الرياض دا العاصثة)  .213 1وذ أجدد ص تلس ابن املنل  .وله شتواهد أاترى ك تديا أيب ذ
أنه سأل النيب صله اهلل عليه وسلم عن ا ان فقرأ عليه هلد ا ية  ....وص ه األلباي ينظر ابن تيثية
أمحتد بتتن عبتد ا لتتيم بتن تيثيتتة ا تراي أبتو العبتتاس م كتتاب ا تتانم .تقيتتق حمثتد بتتن ناصتر التتدين األلبتتاي
(ط 4ب و املكتو ا س م 1413هت) ص .85
) (3ينظتتر البيضتتاوا عبتتد اهلل بتتن عثتتر بتتن حمثتتد الشت ازا مأنتوا التن يتتا وأسترا التأويتتام .تقيتتق حمثتتد عبتتد
الرمحن املرعشل (ط 1ب و دا إ ياش الرتا العريب 1418هت) .121 1
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قال ا لوسي موا ية كثا ترى مشتثلة علته ستس عشترل انتلة وترجتا إىل ص صتة أ ستا
فاخلثستتة األوىل من تتا تتعلتتق بالكثتتاال ا نستتانية الت هت متتن بيتتا صت ة االعتقتتاد وآارهتتا ولتته
(والنَّبي ت ) وافتت تتا با تتان بتتاهلل واليتتو ا اتتر ألهنثتتا إشتتا ل إىل املبتتدأ واملعتتاد اللتتلين فتتا املشتتر
واملررب ص ا قيقة فيلتام ما ما نلاد أوالً غاية االلتاا والستة ال بعدها تتعلتق بالكثتاال النلستية
الت هت متتن بيتتا ستتن معاشتترل العبتتاد وأوهلتتا(وآتتته الحثتتال) وآارهتتا (وص الر تتاب) واأل بعتتة األات ل
تتعلتتق بالكثتتاال ا نستتانية الت هت متتن بيتتا هتتتليو التتنلس وأوهلتتا (وأ تتا النت ل) وآارهتتا (و ت
()1
الحبأحس) ولعثرا من عثا هبلد ا ية فقد استكثا ا ان ونال أ نه مراتو ا يقان" .

وص وله تعاىل (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ) [األعراف]85:
جن تتد ص ه تتلد ا ي تتة توجي تته بالعب تتادل (ﭹ ﭺ) ودع تتول إىل ا تتان ب تتاهلل و تتدد (ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) لكت ت ت ت يثث ت ت تتر ذلت ت ت ت

معاجل ت ت تتة ص اخلل ت ت تتا اال تن ت ت تتادا (ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) فكان د د ددا دع د د ددو ا نبي د د دداء قائم د د ددة عل د د ددى تك د د ددوين
الشخصية اإلسالمية بمكوناتها الثالثة.
ومما سبق يمكن تعريف مكونات الشخصية اإلسدالمية بننهدا :األستس واملرتكت ا ا انيتة
والتعبدية واألا ية ال متثا لوابط بناش الشونية ا س مية ومعاي فكرها وسلوك ا.
فكثال الشونية ا س مية تت قق بت قتق مكوناهتتا ف ت اجتة إىل تكثيتا با تان بتاهلل
وهتتليو بالعبتتادا وتقتتومي بتتاألا ا ستتنة فتتإذا تكتتون ص الشونتتية ا ست مية اجلانتتو ا تتاي
اكتثله وأصب ه النثوذج األمثا ص العاذ املعاصر.
والعبادا واألا
والخالالة ،فإن الشونية ا س مية املتكاملة جبثيا مكوناهتا ه الت تتكتون من تا القاعتدل
ركتة التنثيتة
النلبة ال يقو علي ا اجملتثا املسلم وبلل تكون هلد الشونية اد ًل عله إط
الشاملة ص شىت جماال ا يال.

) (1األلوس ش اب التدين حمثتود ابتن عبتد اهلل ا ستيين م وح املعتاي ص تلست القترآن العظتيم والستبا املثتايم.
تقيق ماهر بوش (ط 1ب و مؤسسة الرسالة 1431ه .104 -103 3 ) 2010
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املبحث األول :أثر القصة القرآنية يف التكوين اإلمياني.
توطئة:

م تتن أه تتداف القن تتة القرآني تتة ال تتدعول إىل التو ي تتد وا تتان بالبع تتا وتثبي تته أس تتس العقي تتدل
ا س مية ص النلوس وذل من ا ل ذكر نت األنبيتاش ودعتوهتم إىل هتلا( .)1وتظ تر أصتر القنتة
القرآنيتتة ص تك تتوين الشون تتية ا س ت مية ص تق تتومي النل تتوس وإص ت ح القل تتوب وبن تتاش الل تترد الن تتا
القاد عله محا التكاليف الشرعية واستود القن القرآي كتا وستائله وأستاليبها لرتستيخ ا تان
الن ت يح النق ت والتتدفاع عنتته و د شتتب ا الكتتافرين وبيتتان فستتاد أ تواهلم وأعثتتاهلما نظت ًترا للستتاد
معتقداهتم.
كثا أ ا القن القرآي من جه عله العقيدل بنبل عقيدل الشترك وغترس عقيتدل ا تان بتاهلل
و تتدد وبتتلل و تتدد يقتلتتا ا نستتان متتن نلستته عاداتتته اللاستتدل وينقتتاد ملبتتاد ا ست النت ي ة
فا تان مستو بتالنلس واتنتال بتاهلل وتكتوين للشونتتية املت نتة وتلت هت الشونتية املتكاملتة كثتتا
يسثي ا علثاش الرتبية( )2ال من له ف ث موه ال يتستم ستلوك ا وتنترفاهتا ودوافع تا بتاالت ان
()3
ُّ
وترسيوا للعقيدل(.)4
وتعليثا
ا
توجي
القرآنية
بية
رت
ال
وسائا
أهم
من
ن
الق
عد
ي
وهبلا
االنلعايلم
ً
ً
ُ
ً
ل ت تتلل اس ت تتتود الق ت تترآن القنت ت تة القرآني ت تتة ص بي ت تتان مع ت تتاي ا ت تتان وغرس ت تته ص الشون ت تتية
ا ست ت مية و تتد بت ت اهلل تع تتاىل غاي تتا القنت ت

الق تترآي فق تتال( :--ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [سو ل هود .آية ]120

و ت ت تتال( :--ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [يوس تتف  ]111فل ت ت ا ي تتة األوىل

تتال (ﭿ ﮀ) وص الثانيتتة تتال (ﰁ ﰂ)ا إشدداة إلددى أن الحكمددة مددن إيرادهددا
تكمددن فددي تعايددا اإليمددان بدداهلل جددل وعددال فثتتن ات ل القنتة القرآنيتة تت قتتق غايتتا عظيثتتة ص
ترستتيخ معتتاي ا تتان وغرستته ص القلتتوب واملتأمتتا ص القن ت القتترآي جيتتد أهنتتا ك ت علتته ا تتان
باهلل وم ئكته وكتبه و سله وا ان باليو ا ار و د ته عله إ ياش األنلس والبعا بعد اللناش.
) (1أ.د .فضا سن عباس م ن القرآن الكرميم( .ط 3دا النلائس  ) 2010ص .44
) (2ينظر أ.د .ف د الروم مد اسا ص علو القرآنم ص .614
) (3من له ف ث مالن ة النلسيةم( .ط 2القاهرل  ) 1955ص .281
) (4ينظر د .نقرل الت ام مسيكولوجية القنة ص القرآنم( .الشركة التونسية للتوزيا  ) 1974ص .585-572
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وفيم ددا ي ددنتي تعري ددف اإليم ددان وبي ددان أث ددر القص ددة القرآني ددة عل ددى تكوين دده ف ددي الشخص ددية
اإلسالمية:
تعريف اإليمان ل ة واالطالحا:
اإليمددان ل ددة :تتال ابتتن فتتا س م(أمتتن) اهلثت ل واملتتيم والنتتون أصت ن متقا بتتان أ تتدفا األمانتتة
ال ه لد اخليانة ومعناها سكون القلو وا ار التنديقم( )1و ال الكلوا موا تان املعتدى
إىل اهلل معنتتاد التنتتديق التتلا هتتو نقتتيض الكلتتر فيعتتدى بالبتتاش ألن متتن دأهبتتم محتتا النقتتيض علتته
النقيض كقوله تعاىل ( ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ) [يوسف  ]17أا مبند م(.)2
اإليمان شرعا :عرفه اجلرجاي بقوله مهو االعتقاد بالقلو وا را باللسانم(.)3
ومن ا ل التعريف اللروا والشرع يتضح أن املقنتود با تان هتو تول باللستان وتنتديق
بالقلو وعثا باجلوا ح ي يد بال اعة وينق باملعنية وهلا هو ملهو أها السنة واجلثاعة(.)4
و كن لنا من ا ل امل الو ا تية بيان أصر القنة ص تكوين الشونية ا س مية إ انياً
املطلب األول :أثرها يف تكوين اإلميان بوجود اهلل تعاىل ،وتوحيده.
ص كثت متتن نت األنبيتتاش تعريتتف للشونتتية ا ست مية بتأن وجتتود اهلل وتو يتتد األلوهيتتة

تا أ توام م فقتال هتود لقومته ( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)
هو أول ما يدعو إليته الرس ُ

[األع ت ت ت ت ت ت ت تراف  ]65و ت ت ت ت ت ت تتال ص ت ت ت ت ت ت تتا لقوم ت ت ت ت ت ت تته ( ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)
[األعت ت ت ت تراف  ،]73و ت ت ت تتال ش ت ت ت تتعيو لقوم ت ت ت تته (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ)

[األع ت تراف  ]85وص القن ت ت الس تتابقة إش تتا ل إىل أن دي تتن اجلثاع تتة ا س ت ت مية وا تتدا وعقي تتدهتم
وا دل( )5و ب وا د وإله وا د تتكر في ا موا ف الدفاع عتن العقيتدل ا قتة والتدعول إىل تو يتد
اهلل سب انه وإصبا تو يد األلوهية و د تكر القن نلس ا ص (األعراف وهود والشتعراش) وص

) (1ابن فا س ممقاييس اللرةم .133 1
) (2الكل ت تتوا مالكلي ت تتا م  .213 1وذك ت تتر اجلرج ت تتاي أن ا ت تتان ص اللر ت تتة التن ت تتديق بالقل ت تتو اجلرج ت تتاي
مالتعريلا م .40 1
) (3اجلرجاي مالتعريلا م  .40 1وينظر الكلوا مالكليا م .213 1
) (4ابن تيثية أمحد بن عبد ا ليم بن تيثية ا راي أبو العباس مالعقيدل الواس يةم .24 1
) (5اللتتوزان صتتا بتتن فتتوزان بتتن عبتتد اهلل شتترح عقيتتدل ا متتا اجملتتدد حمثتتد بتتن عبتتد الوهتتاب أوصتتاف اللر تتة
الناجية .16 1

- 207 -

أثر القصة القرآنية في تكوين الشخصية اإلسالمية ،د .نبيل بن محمد مرعي سعيد

سو ل املائدل ال عيسه لقومته ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ) [املائتتدل ]73 72وتستتتليد الشونتتية ا ست مية ممتتا ستتبق أن كلثتتة التو يتتد مال
إلتته إال اهلل م ه ت دعتتول الرستتا أمجعت وهت عن توان التو يتتد التتلا هتتو تتق اهلل علتته العبيتتد ،وفيمددا
ينتي مواقف من ال َقصص القرآني لها أثر في تكوين الشخصية اإلسالمية:
أوال :قصددة إبدراهي – عليدده السددالم -ص هتتلد القنتتة تعريتتف للشونتتية ا ست مية بوجتتود
اهلل سب انه وتعاىل وأنه املتلرد مبنح ا يال وسلب ا باملو وفيثا يأيت بيان ذل .
قصة إبراهي عليه السالم مع أبيه وفي تا بيتان صبتا وجتود اهلل بتأ وع األستاليو فقتال اهلل

عله لسان إبراهيم بعد اال تجاج علي م بالكواكو (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [األنعا .]79 78
قال ابن جرير الطبري :موهلا ات متن اهلل تعتاىل ذكترد عتن اليلته إبتراهيم عليته الست أنته ملتا
تب له ا ق وعرفه ش د ش ادل ا ق وأظ ر ا ف ومه أهتا الباطتا وأهتا الشترك بتاهلل وذ يأاتلد
ص اهلل لومتتة الئتتم وذ يستتتو ش متتن يتتا ا تتق والثبتتا عليتته متتا ا ت ف مجيتتا ومتته لقولتته وإنكتتا هم
إياد عليه و ال هلم يا و إي براش مما تشركون ما اهلل التلا القتين والقكتم ص عبادتته متن آهلتتكم
وأصتتنامكم إي وج تته وج ت ص عبتتاديت إىل التتلا التتق الستتثوا واأل ض التتدائم التتلا يبقتته وال
يلىن وحيي و يه ال إىل اللا يلىن وال يبقته ويت ول وال يتدو وال يضتر وال ينلتا .مث أات هم تعتاىل
ذكرد أن توجي ه وج ه لعبادته بإا ص العبادل له واالستقامة ص ذل لربته علته متا جيتو متن التو يتد
ال علتته الوجتته التتلا يوجتته لتته وج تته متتن لتتيس نيتتف ولكنتته بتته مشتترك إذ كتتان توجيتته الوجتته ال علتته
الت نيتتف غ ت نتتافا موج تته بتتا لتتا د وم لكتته( .ﮮﮯﮰﮱ) [األنعتتا  ]79يقتتول
ولسه منكم أا لسه ممن يدين دينكم ويتبا ملتكم أي ا املشركونم(.)1
قددال اب ددن عاشددوة :مفقتتد جتتاش إب تراهيم بالتو يتتد وأعلنتته إع نًتا ذ يتترتك للشتترك مستتل ًكا إىل
نلوس الرافل م(.)2

قصددة إب دراهي عليدده السددالم مددع النمددرود :كثتتا ص ولتته( --ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

) (1ابن جرير ال ا أبو جعلر حمثد مجاما البيان عن تأويا آا القرآنم .تقيق أمحتد عبتد الترزا وآاترين
(ط 2دا الس .3241 4 ) 2007
) (2ابن عاشو حمثد ال اهر بن عاشو التونس مالت رير والتنوير م( .الدا التونسية للنشر – تونس) .275 3
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ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ) [البقرل ]258

االستتتل ا ص ولتته (ﭭﭮ) للتعجيتتو وا نكتتا و يتتا اهلث ت ل ل ستتتل ا التعجتتيب التَّت حقريحتترا( )1متتن
التتلا تتاج إب تراهيم ص بتته أا ص وجتتود بتتها ألن النثتترود أنكتتر أن يكتتون هنتتاك إلتته غ ت د مث د عليتته

إبت تراهيم --ص ول تته (ﭼﭽﭾﭿ) واس تتتودا اجلثل تتة االمسي تتة هن تتا أبل تتغ ص بي تتان
الشتتأن الثابتته التتدائم املستتتثرا ألهن تا تتتدل علتته التتدوا والثبتتو والرتترض متتن هتتلا األستتلوب هتتو للتته
أنظتتا الشونتتية ا س ت مية إىل قيقتتة أن املتنتترف ص الكتتون والتتلا ينبر ت أن يقنتتد هتتو ب وا تتد
وهو اهلل تعتاىل التلا بيتدد املتو وا يتال .قدال مقاتدل مفب ته اجلبتا التلا كلتر بتو يتد اهلل -عت وجتا-
()2

يقتتول هبتته منتتروذ اجلبتتا فلتتم يتتد متتا يتترد علتته إب تراهيمم  .وقددال ابددن كثيددر  -محتته اهلل -ص ولتته (ﭼ

ﭽﭾﭿ) أا مإمن تتا ال تتدليا عل تته وج تتودد تتدو ه تتلد األش تتياش املش تتاهدل بع تتد ع تتدم ا
وعدم ا بعد وجودها وهتلا دليتا علته وجتود اللاعتا املوتتا لترو لا ألهنتا ذ تتد بنلست ا فت بتد هلتا
من موجد أوجدها وهو الرب اللا أدعو إىل عبادته و دد ال شري لهم(.)3
ثانيا :قصة يوسف عليه السالم في السجن وفي ا أعظم األصر ص بيان أفية التو يد ونبل
الشرك وعرض الدعول إىل ذل بأل ف تعب وأعثق تأص ص كا األ وال فقد ا يوسف عليه
ظلثا فكونه ص
الس بواجبه ص الدعول إىل تو يد اهلل والت لير من الكلر به غم أنه مسجون ً
السجن ال يعليه من واجو الدعول إىل اهلل فقال تعاىل عله لسانه (ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ

ﰐﰑﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
) (1ينظتتر املراغ ت أمحتتد بتتن من ت له متلس ت املراغ ت م( .ط 1منتتر شتتركة مكتبتتة وم بعتتة من ت له البتتايب
ا ليب 1365هت .211 1 ) 1946 -حمثد سيد طن اوا مالتلس الوسيطم( .ط 1القاهرل دا هنضة
منر لل باعتة والنشتر والتوزيتا  .20 2 ) 1997وينظتر الشتيخ الع متة حمثتد األمت بتن عبتد اهلل األ مت
العلوا اهلتر ا الشتافع متلست تدائق التروح والرحيتان ص وايب علتو القترآنم .إشتراف ومراجعتة د .هاشتم
حمثد عل بن س م دا (ط 1ب و دا طو النجال 1421هت .54 4 ) 2001 -
) (2مقاتا بن سليثان متلس مقاتام .215 1
) (3ابن كث متلس القرآن العظيمم .تقيق سام بن حمثد س مة (ط 2دا طيبة للنشر والتوزيا 1420هت
.686 1 ) 1999 -
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ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)
[يوسف ]40: 37قال مقاتل م( ﮈ ﮉ) يعين القضاش (ﮊ ﮋ) ص التو يد (ﮍ ﮎ ﮏ
()1

ﮐ ﮑ) يقول أمر اهلل أن يو د ويعبد و دد له التو يد"  .فأا فا أن به هو غ هبثا فا مث
أا فا مبا عليه وم ثا من كلر باهلل وإنكا لآلارل وبسبو و وفه عله قيقة ل ل القو فقد
ترك ملت م وفله عن باطل م وترفا عن احنرافاهتم إنه سليا بيه نبول وإن آباشد أنبياش كرا
علي م الن ل والس وللل اتبا ملت م الن ي ة فإبراهيم وإس ا ويعقوب مو دون هلل وهو
متابا هلم ص تو يد اهلل وما كان له أو هلم أن يشركوا باهلل كثا يلعا هؤالش القو (.)2
ثالثددا :قصددة لقمددان وفي تتا يظ تتر االهتثتتا برتبيتتة ا بتتاش أبنتتائ م علتته التو يتتد كثتتا ص وصتتية

لقثت ت ت تتان البنت ت ت تته فقت ت ت تتال( - -ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ) إىل وله تعاىل (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [لقث تتان .]16 13فلت ت القن تتة وص تتايا ص تك تتوين الشون تتية
ا س ت مية تبتتدأ بتو يتتد اهلل والن ت عتتن الشتترك مث مرا بتتة اهلل ستتب انه .تتال الشتتوكاي ص تلس ت د
موبدأ ص وعظه بن يه عن الشرك ألنه أهم من غ د(.)3
رصتا
قال د .وهبة الاحيلي -محه اهلل -ص تلس د م أوصه لقثان ابنه بوصتية أو موعظتة
ً
عليها ألن األب حيو ابنه وهو أشلق الناس عليه فقتال لته يتا ولتدا اعبتد اهلل وال تشترك بته شتياًا
فإن الشرك أعظتم الظلتم أمتا إنته ظلتم فلكونته ولتا الشت ش ص غت مولتعه وأمتا كونته أعظتم الظلتم
فلتعلقتته بأصتتا االعتقتتاد وتستتويته بت اخلتتالق واملولتتو وبت املتتنعم و تتدد و غت املتتنعم أصت وهت
األصنا واألوصانم(.)4
) (1مقاتا بن سليثان متلس مقاتام .334 2
) (2ينظر أ.د .فضا سن عباس م ن القرآنم ص  146-145بتنرف يس .
) (3الشتتوكاي حمثتتد بتتن عل ت بتتن حمثتتد بتتن عبتتد اهلل الشتتوكاي اليثتتين م فتتتح القتتديرم .تقيتتق د .عبتتد التترمحن
.312 4 ) 2014
عث ل (ط 1ب و دا ابن
) (4ال يل د .وهبة بن من له مالتلس املن ص العقيتدل والشتريعة واملتن م( .ط 12دمشتق دا اللكتر
.160 11 ) 2014

- 210 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ةابعا :قصة الهدهد :تل

القنة ال يقن ا القرآن الكرمي من ا ل ول اهلل تعاىل (ﭑ

ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

[النثا.]26 23
يقتتول موجتتد هتتلد امل ترأل ملكتتة ستتبأ و وم تتا متتن ستتبأ يستتجدون للشتتثس فيعبتتدوهنا متتن
دون اهلل -ع وجا -و ستن هلتم إبلتيس عبتادهتم الشتثس وستجودهم هلتا متن دون اهلل -عت وجتا
و بتو ذلت إلتتي ما فثتنع م بت يينتته ذلت هلتتم أن يتبعتوا ال ريتتق املستتتقيم وهتو ديتتن اهلل -عت وجتتا-
التتلا بعتتا بتته أنبيتتاشد –علتتي م الس ت  -ومعنتتاد فنتتدهم عتتن ستتبيا ا تتقا ف تتم ملتتا تتد زيتتن هلتتم
الشي ان ما زين من السجود للشثس من دون اهلل والكلتر بته ال ي تتدون لستبيا ا تق وال يستلكونه
ولكن م ص ل هلم اللا هم فيه يرتددونم(.)1
ال أبو زهرل مو د جي ش الدليا أ يانًا ص ن القرآن عله لستان يتوان ص نتة فيكتون
ذلت غرابتتة تستتتعرا التتلهن وتثت االنتبتتاد ومتتتأل التتنلس إ انتًتا با قيقتتة  ....وتتترى متتن هتتلا َّ
أن دليتتا
التو يد جاش عله لسان اهلدهد ص أوج عبتا ل وأولتح إشتا ل فينبته إىل ب ت ن عبتادل الشتثس متن
دون اهلل -ع وجا -ألهنا ال تؤصر ص ا بداع وا نسان بلاهتا وبت َّ أن ذلت الضت ل لالنستان إمنتا
هتتو متتن ت ت ي الشتتي ان اللاستتد األفكتتا وجعل تتم يبتعتتدون عتتن كتتم الل تترل ا نستتانية وهتتو أن
يستتجدوا هلل تعتتاىل التتلا يتترج املوبتتوش متتن البتتلو والنتتوى وكتتا أستتباب الوجتتود وه ت خمتليتتة عتتن
الشتتثس ولتتوئ ا فتتإذا كتتان هلتتا تتتأص ظتتاهرا ص الظتتاهر التتلا اتترج متتن اخلتتوش فثتتا يكتتون تأص هتتا
ظاهرا وال اليِّام(.)2
فيثا هو اوش ال تأص هلا فيه ال ً
ويتضتتح ممتتا ستتبق أصتتر نتتة إبتراهيم ويوستتف ولقثتتان واهلدهتتد ص تكتتوين الشونتتية ا ست مية
بالتو يد هلل ع وجا ووجودد وعله املتأما هللد القن أن ينقا هلا الل تم إىل وا تا عثلت إ تاي
( )1ينظر ابن جرير ال ا مجاما البيانم  6280 8الوا دا مالتلست الوستيطم .تقيتق الشتيخ عتادل
أمحد عبد املوجود الشيخ عل حمثد معوض د .أمحد حمثد ص ل د .أمحد عبد الرين اجلثا د .عبد الرمحن
عويس (ب و دا الكتو العلثية 1415هت  .375 3 ) 1994 -ابن كث متلس القرآن العظيمم
.187 6
( )2أبتتو زهتترل حمثتتد بتتن أمحتتد بتتن من ت له بتتن أمحتتد ماملعج ت ل الك ت ى القتترآنم( .دا اللكتتر العتتريب) (د) .
ص .271
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صتتاد بتتاهلل جتتا وعت ويتتريب عليتته أبنتتاشد وأهلتته وجمتثعتته وجيعتتا متتن مثتتا هتتلد املوا تتف منتتد إهلتتا
لتكتتوين الشونتتية ا ست مية علتته أستتس ا تتان بتتاهلل جتتا وعت ويعتتا اخللتتا املعاصتر ص تشتتكيا
شونية املسلم فأصبح الكث من م ص غيتاب عتن هتلا التوجيته وبستببه يقتا ص الشترك ودعتول غت
اهلل واخلوف من غ د واالتكال عله من سواد ولو آمن باهلل ق ا ان جلعتا وج تته هلل و تدد ال
شري له.
املطلب الثاني :أثرها يف تكوين اإلميان باملالئكة:
ا ان بامل ئكة أ د أكان ا ان باهلل جا وع وال يت قق ا ان بدونه و د و د ص
القن القرآي ما يش إىل ذل فإبراهيم عليه الس جاشته البشا ل عن طريق امل ئكة فقال

اهلل (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

[ا جر ]56 53هلد البشا ل ال تن عله أنه سيأتيه ولد غم ك سنه داعية له بأن ال يكون
من ا يس من محة اهلل فإن اليأس دأب من لا وال يعرف محة به ال ابن عاشو مذل أنه
ملا استبعد ذل استبعاد املتعجو من نوله كان ذل أصرا من آصا سوخ األمو املعتادل ص نلسه
يا ذ يقلعه من ا الخبر الذي يعل الدقه فبق ص نلسه بقية من الرتدد ص نول ذل فقا به
اله تل ال اللين ييأسون من أمر اهللم( )1ولو ذ يكن إبراهيم صا و إ ان بامل ئكة ملا صد
مثا هلد البشا ل وألنكرها ىت الن اية كثا أنكرهم أول مرل با أن يتعرف علي م.

لقت ت تتد ااطت ت تتو إب ت ت تراهيم امل ئكت ت تتة بع ت ت تتد أن تعت ت تترف بقول ت ت تته (ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)

[ا ج تتر  ]57ف تتأا ود أهن تتم ص م ث تتة أا تترى وه ت أهن تتم يقن تتدون تتو ل تتوط فق تتالوا (ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [ا جت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر ( ]58ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ) [العنكبتتو  ]31فقتتال هلتتم (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [العنكبتتو  ]32أا إن في تتا
انه هبم وتنتديقه لرستالة لتوط ولتو ذ يكتن مؤمنتا هبتم ملتا
من ال يست ق العلاب ال هلم ذل
او هم ال ابن عاشو مانتقا إبراهيم -عليته الست  -إىل ستؤاهلم عتن ستبو نت وهلم إىل األ ض
نه يعل أن المالئكدة ال ينالدون إال مدر عظدي كثتا تال تعتاىل (ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)

) (1ابن عاشو مالت رير والتنويرم .60 14
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()1

[ا جتتر  ]8و تتد ن ت ل امل ئكتتة يتتو بتتد الستانتتال ستتادل املشتترك و ستتائ مم

فقتتالوا (ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [العنكب تتو  .]32تتال اب تتن
عاشو موجواب امل ئكة إبراهيم بتأهنم أعلتم مبتن في تا يريتدون أهنتم أعلتم منته بتأ وال متن ص القريتة
ف تتو جتواب عثتتا ا تضتتاد تعريضتته بالتتتلك بإجنتتاش لتتوط أا حنتتن أعلتتم منت باستتت قا لتتوط النجتتال
عن تتد اهلل واس تتت قا غ ت د الع تتلاب ف تتإن امل ئك تتة ال يس تتبقون اهلل ب تتالقول وه تتم ب تتأمرد يعثل تتون وك تتان
جواهبم م ثانا إبراهيم .فاملراد من علث م مبن ص القرية علث م باات ف أ توال أهل تا املرتتو علي تا
است قا العلاب أو الكرامة بالنجالم(.)2

وفي قصة لوط -عليه السالم -وعند وصول امل ئكة إليه ال (ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ) [ا جر  ]62فلم يكن يعرف م ألهنم وصلوا إليه بنو ل بشر كثا وصلوا إىل
إبراهيم من بله فوش لوط -عليه الس  -علي م من ومها ملا يعرفه عن م من احنراف ص
وانتكاس ص ف رهتم فقالوا (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [هود ]81
سلوك م األا
ال ابن عاشو موابتدأ امل ئكة ا اهبم لوطا -عليه الس  -بالتعريف بأنلس م لتعجيا
ال ثأنينة إىل نلسها نه إذا عل أنه مالئكة عل أنه ما نالوا إال إلظهاة الحق  ....وللل
ال له امل ئكة (ﯿ ﰀ ﰁ) فإنه لما أعلموا لوطا -عليه السالم -بننه مالئكة ما كان
()3

يشك في أن الكفاة ال ينالونه م

ال تعاىل (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [ا جر]64 63

وص سو ل العنكبو

ال تعاىل (ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [العنكبو  ]33هلا اخل
وما بعدد من دعول امل ئكة لنيب اهلل لوط بالر يا من القرية لقرب ه ك ا ما كان له أن حيظه
بالقبول والتنديق من نيب اهلل لوط لوال إ انه هبم وبند ما جاشوا به فقالوا (ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘ

ﰙ ﰚ) [هود  ]81فورج لوط بأهله مستجيباً ل لو امل ئكة مو نا بن ول العلاب عله
اجملرم من ومه ال السعدا أمر امل ئكة لوطا أن يسرا بأهله با اللجر بكث ا لك يتثكنوا
) (1ابن عاشو مالت رير والتنويرم .61 14
) (2ابن عاشو مالت رير والتنويرم .243 20
) (3ابن عاشو مالت رير والتنويرم .131 12
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من البعد عن ريت م وليكن ف م النجال دون أن يلتلتوا إىل الو اش(.)1
فجتتاش تنتتديق اهلل لك ت

امل ئكتتة فقتتال (ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ) [هود .]84-83

وفددي قص ددة زكريددا تتال تعتتاىل (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [آل عثران .]39

وفي قصة مري خاطبا المالئكة مري بقولها( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ) [آل عثران ]43 42مث نقله هلا بشا ل بعيسه فقاله

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) [آل
عثران  ]45وص سو ل مرمي ذكر اهلل وا ا ب مرمي وأ د امل ئكة اللين أ سل م إلي ا ص صو ل
بشر ف ثأهنا بأنه سول من اهلل إلي ا لي و اهلل هلا غ ما صا ا فقال تعاىل (ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [مرمي ]19 17ال ابن عباس (ﮂ ﮃ ﮄ)

يعين ج يا وهو ول سعيد بن جب والض اك بن م ا م وعكرمة و تادل(.)2

املطلب الثالث :أثرها يف تكوين اإلميان بالكتب:
من أكان ا ان باهلل جا وع ا ان بالكتو ال أن هلا عله أنبيائه – صلوا اهلل
وس مه علي م -واألدلة عله وجوب ا ان بالكتو كث ل ولكن سبنا أن نقتنر عله ما و د ص
القن القرآي وذل ما و د ص نة النلر من اجلن اللين استثعوا للقرآن فآمنوا به وصد ود
فقال اهلل عن م (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)

[األ قاف.]32 29
) (1ينظر السعدا متيس الكرمي الرمحنم ص 445
) (2ينظتر الستتيوط مالتتد املنثتو م 49 10 - 42 10ا الثعلتيبم 209 6ا وحيتتب بتتن ست
ابن جرير ال ام .485 /15
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ال األلوس مأا واذكر لقوم و ه صرفنا إلي نلرا من اجلن مقد ا استثاع م القرآن لعل م
يتنب ون جل ل م وغل م و بح ما هم عليه من الكلر بالقرآن وا عراض عنه يا إهنم كلروا به
وج لوا أنه من عند اهلل تعاىل وهم أها اللسان اللا ن ل به ومن جنس الرسول اللا جاش به
وأولا استثعود وعلثوا أنه من عندد تعاىل وأمنوا به وليسوا من أها لسانه وال من جنس سوله فل
ذكر هلد القنة توبيخ لكلا ريش والعرب وو وع ا إصر نة هود و ومه وإه ك من أهل من أها
القرىا ألن أولا كانوا ذوا شدل و ول كثا ك عن م ص غ آية واجلن توصف بلل أيضا كثا
ال تعاىل (ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ) [النثا ]39م(.)1
تتال الس تتعدا م فلث تتا م تتد وا الق تترآن وبينت توا حمل تته ومرتبت تته دع تتوهم إىل ا تتان ب تته فق تتالوا

(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)م(.)2

ويمكننا أن نقس إنذاةه إلى ثالثدة أقسدام كمدا يدنتي :القسد ا ول :والدفوا فيده القدرآن
بثالثة أوالاف

ا ول أن ت ل متتن بعتتد موستته ف تتو يؤيتتد متتا جتتاش متتن بتتا ص الستتو ل (ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [األ قتتاف  ]10والثدداني إن هتتلا القتترآن منتتد ملتتا بت يديتته
متتن الكتتتو الت أن هلتتا اهلل فث ثتتد صتتله اهلل عليتته وستتلم لتتيس بتتدعاً متتن الرستتا كثتتا متتر .والثالددث

إن هتتلا القتترآن (ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) ي تتدا إىل ا تتق ص االعتقتتاد واألابتتا وي تتدا
إىل طريق مستقيم ص املن واألعثال.

والقسد الثداني مدن اإلندذاة ا تان بتاهلل و ستوله واليتو ا اتر ومتا فيته متن اجلت اش (ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) .

()3

والقس الثالث من اإلنذاة وهو هتديد ووعيد بعد ا ف من د ل اهلل ج وع .
ويتضتتح ممتتا ستتبق أن هتتلا ا نتتلا يتضتتثن ا تتان بتتاهلل وبرس توله وبكتابتته الق ترآن التتلا أن ت ل علتته
سوله وتنديق القرآن ملا جاش ص التو ال وا ان باليو ا ار وما تتؤول إليته األمتو للثتؤمن متن مرلترل
واملكلب من علاب أليم واتم ذل ا نلا ببيان ول اهلل و د ته وأنه ال يعج د ش ش ص األ ض.

) (1األلوس م وح املعايم .187 13
) (2السعدا متيس الكرمي الرمحنم ص .924
) (3ينظر مالتلس املولوع لسو القرآنم .219 -218 7
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املطلب الرابع :أثرها يف تكوين اإلميان بالرسل:
ا ان بالرسا أ د أكان ا تان بتاهلل جتا وعت وال ينتح إ تان العبتد إال هبتا واهلل ستب انه

وتعتاىل يأمرنتتا بتأن نتتؤمن هبتم مجلتتة فقتال ( ﯧ ﯨ ﯩ) [آل عثتران  ]179وال جيتوز التلريتتق

بي تتن م فث تتن كل تتر بوا تتد م تتن م فق تتد كل تتر ب تتاهلل تع تتاىل تتال اهلل (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)

[البق ت ت تترل  ]285و ت ت تتال تع ت ت تتاىل (ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [النست ت ت ت تتاش ]152 150ومت ت ت ت تتن ا ت ت ت ت ت ل
د اسة القنتة القرآنيتة جنتد في تا موا تف االتدل قيقتة ا تان بالرستا وكيتف حيتول ا يتال متن الكلتر
إىل ا ست ت وم تتن الضت ت ل إىل اهل تتدى عق تتو اس تتتقرا ا تتان بالرس تتا ص ل تتوب أصت ت اهبا ه تتلد
املوا ف هلا أصر ص تكوين الشونية ا س مية كثا سيأيت معنا ص املوا ف التالية

قصددة م د من آل فرعددون ص ولتته تعتتاىل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [غافر .]28
وملتتا مستتا الرجتتا املتتؤمن ك ت فرعتتون عتتن توج تته لقتتتا موستته و تتف املو تتف ا تتاي العظتتيم
وانتنتتر ملوستته وتنتتدى للرعتتون وإ تتان هتتلا القائتتد مبوستته عليتته الس ت ش ت ادل ملوستته ص جنا تته
ال تتدعوا كث تتا أن إ ان تته دلي تتا عل تته جرأت تته وش تتجاعته ف تتو يعل تتم م تتن ه تتو فرع تتون وم تتا ه تتو ب ش تته
وطريانتته ومتتا ذل ت آمتتن بتتاهلل واستتتعد لتتدفا تتن هتتلا املو تتف( .)1وقددد والددفه اهلل باإليمددان فددي

قوله( :ﭵ) ،ف و صا و إ ان باهلل تعاىل للل أ ر هلا ا ان ص ظتة فا تة مناص ًترا لنتيب
تدافعا عنته كثتا أنته تا بتلتويض األمتر هلل تعتاىلا ألن عا بتته هت النجتال
اهلل موسه عليته الست وم ً

من مكر املاكرين فقتال

( ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [غافر .]45-44
قصددة سددحر فرعددون وفي تتا أهنتتم أصتتب وا كتتافرين وأل ت و معانتتدين ومت تتدين هلل ولرس توله
موسه عليه الس وأمسوا ش داش هلل ص اللردوس األعله.

) (1ينظتتر اخلالتتدا د .صت ح اخلالتتدا مالقنت
القلم .490 2 ) 2011

القتترآي عتترض و تتائا وتليتتا أ تتدا م( .ط 3دمشتتق دا
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إن هلا الت ول السريا ص شونيت م ما كان له أن حينا لوال ا ان مبوسه ومبا جاش به ال
ابن عباس كانوا ص أول الن ا س رل وص آار الن ا ش داش( )1و د ب اهلل قيقة هلا املش د فقال
تعاىل (ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ) [طه.]73 70

تتال اب تتن جري تتر ال ت ا مو ول تته (ﯨ ﯩ ﯪ) إن تتا أ ر ن تتا بتو ي تتد بن تتا وص تتد نا بوع تتدد

ووعيتدد وأن مددا جدداء بدده موسددى حددق (ﯫ ﯬ ﯭ) يقتتول ليعلتتو لنتا عتتن ذنوبنتتا فيستترتها علينتتا

(ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) يق تتول ليرلتتر لنتتا ذنوبن تتا وتعلثن تتا م تتا تعلثنتتاد م تتن الس ت ر وعثلنتتا ب تته
اللا أكرهتنا عله تعلُّثه والعثا به وذُكر أن فرعون كان أاتلهم بتعلتيم الست رم( .)2فكتان جتواب
الس رل املؤمن جواب الثابه عله ا ق فعله تد ولتوح املعجت ل هلتم كانته تول إ انته ويقيتن م

باهلل فأجتابود بقتوهلم (ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ) مث بين ت توا عل ت تتة إصت ت ترا هم عل ت تته ا ت تتان فق ت تتالوا (ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) لقد هددهم فرعون ملا أى إ اهنم وتوعدهم بالقتا والنتلو
ولكن م أظ روا استولاف م بوعيدد وهتديددا ألهنم صا وا أها إ ان ويقت وكدذلك شدنن المد منين
بالرسددل إذا أشتتر ه علتتي م أنتوا الرستتالة فستترعان متتا يكتتون انق هبتتم عتتن ج التتة الكلتتر و ستتاوته إىل
كثة ا ان وصباته(.)3
قصدة ملكدة سددبن ،وفي تا أهنتا كانتته تعبتد الشتثس متتن دون اهلل و ينثتا بلتغ ستتليثان عليته الست
ا هتتا عتتن طريتتق اهلدهتتدا أ ستتا إلي تتا ستتالة تتتن صترا ة علتته طلتتو التتداول ص ا س ت فقتتال في تتا
(ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ)[النث تتا  ]31أا مستس تتلث ط تتائع فش تتاو وم تتا مث ام تته
مب تتاوال لعل تتا تث تتين س تتليثان ع تتن هتدي تتدد فث تتا نلعت تتا تلت ت احمل تتاوال فاس تتتجابه ل ل تتو س تتليثان

) (1ابن جرير ال ا مجاما البيانم .5611 7
) (2ابن جرير ال ا مجاما البيانم .5612 7
) (3ينظر خنبة من علثاش التلس وعلو القرآن بإشراف أ.د .من له مسلم مالتلس املولوع لسو القرآن
الكرميم( .ط 2جامعة الشا ة  .571-570 4 ) 2013ابن عاشو مالت رير والتنويرم .266 16
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قد د ددال لهد د ددا( :ﰆﰇﰈ)

وذهبت ت تته ملقابلتت ت تته وملت ت تتا وصت ت تتله عنت ت تتد نت ت تتيب اهلل ست ت تتليثان عليت ت تته الس ت ت ت
[النثا  ]44فلثا أ ما آتتاد اهلل وج لتة متا هتو فيته وتبنتر ص أمترد انقتاد ألمتر اهلل تعتاىل وعرفدا

أنه نبي كري ومل عظيم وأستلثه هلل عت وجتا و الته (ﰙﰚﰛﰜ) أا مبتا ستلف متن

كلرهتتا وشتترك ا وعبادهتتتا و وم تتا للشتتثس متتن دون اهلل (ﰝﰞﰟﰠﰡﰢ) أا متابعتتة
لدين سليثان ص عبادته هلل و دد ال شري له اللا الق كا ش ش فقد د تقديراً(.)1
ارجتته ملكتتة ستتبأ هبتتلد النتيجتتة ألهنتتا أيقنتته بأنتته علتته تتق وأنتته نتتيب متتن عنتتد اهلل ودينتته ديتتن
ا ق فآمنه به وأسلثه معه فت وله من كافرل معاديتة لستليثان إىل مستلثة مناصترل لته وأستلم مع تا
وم ا وهبلا يتضح مما سبق دو القنة القرآنية وأصرها ص تكوين الشونية ا س مية با ان بالرسا.
املطلب اخلامس :أثرها يف تكوين اإلميان بإحياء املوتى.
و د ذكر اهلل إ ياش املوته ص سو ل البقرل ص سسة موالا من القن القرآنية
ا ول :في قصة موسدى عنددما طلدب قدوم موسدى  - -ت تالوا ص ا يتة الكر تة

(ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [البقتترل  ]55ل تن نتتؤمن فأمتتاهتم اهلل مث أ يتتاهم

ص ول تته تع تتاىل (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البق تترل  .]56تتال اب تتن جري تتر ال ت ا مفعلن تتا بك تتم
ذل ت لتشتتكروي علتته متتا أوليتتتكم متتن نعث ت علتتيكم بإ يتتائ إيتتاكم استتتبقاش متتين لكتتم لرتاجع توا
التوبتتة متتن عظتتيم ذنتتبكم بعتتد إ ت يل العقوبتتة بكتتم بالنتتاعقة ال ت أ للت تتا بكتتم فأمتتاتتكم بعظتتيم
ا تتاكم التتلا كتتان متتنكم فيثتتا بيتتنكم وب ت بكتتمم( .)2وهتتلا أمتتر اتتا للعتتادل جعل ته اهلل معج ت ل
ملوستته عليتته الست استتتجابة لدعائتته وشتتلاعته أو كرامتتة هلتتم متتن بعتتد تتتأديب م إن كتتان الستتائلون هتتم
السبع فإهنم من صا بين إسرائيا(.)3
الثاني :فدي قصدة القتيدل الدذي اختصد فيده بندو إسدرائيل فدي زمدن موسدى  -عليته الست -
فتتأمرهم اهلل أن يتتل وا بقتترل ويضتربود ببعضت اا ليوت هم مبتتن تلتته فلعل توا ذل ت فأ يتتاد اهلل وأا ت مبتتن
تل ت ت تته مث م ت ت تتا

كث ت ت تتا ص ول ت ت تته( ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ)[البق ت تترل  ]73 72ف ت تتلد القن ت تتة
) (1ينظر ابن كث متلس القرآن العظيمم .31 28
) (2ابن جرير ال ا مجاما البيانم .410 1
) (3ينظر ابن عاشو مالت رير والتنويرم .505 1
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جتتة هلتتم وملتتن بعتتدهم علتته املعتتاد .تتال ابتتن ع يتتة موص هتتلد ا يتتة تتض علتته الع ت ل وداللتتة علتته
البعا ص ا ارل .وظاهرها أهنتا ا تاب لبتين إسترائيا يناتل كت حملثتد صتله اهلل عليته وستلم ليعتت
به إىل يو القيامة وذهو ال ا إىل أهنا ا اب ملعاصرا حمثد صتله اهلل عليته وستلم وأهنتا مق وعتة
الربُودُ ببت حعض ا و وا أن هلا القتيا ملا ي وأا بقاتله عاد ميتا كثا كانم(.)1
من وله تعاىل ح
الثالث :في قصة الذين خرجوا من دياةه  ،وهو ألوف حذة الموت فقال هلم اهلل موتوا مث

أ ياهم كثا ص وله--

(ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ)[البقرل .]243
وتستتتليد الشونتتية ا ست مية علتته متتر ال متتان متتن هتتلد القنتتة عت ل وعظتتة ودليتتا علتته أنتته
لتتن يرتتين تتل متتن تتد وأنتته ال ملجتتأ متتن اهلل إال إليتته فتتإن هتتؤالش فتتروا متتن الوبتتاش طلبًتا ل تتول ا يتتال
معا.
فعوملوا بنقيض ندهم وجاشهم املو سر ًيعا ص آن ً
قددال د .وهبددة الاحيلددي -محتته اهلل -ممث أ يتتاهم م لت وا هتتم وكتتا متتن التتف متتن بعتتدهم أن
ا ماتتتة إمنتتا ه ت بيتتد اهلل تعتتاىل ال بيتتد غت د ف ت معتتىن خلتتوف اتتائف وال الغ ترتا مرتترت وجعتتا اهلل
هلد ا ية مقدمةً ب يدا أمرد املؤمن من أمة حمثد صله اهلل عليه وسلم باجل ادم(.)2

الرابدع :فددي قصددة عايدر :فأماتتته اهلل ماتة عتتا مث بعثته كثتتا ص ولتته( --ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [البق تترل ]259

وه ت ت ت ت تتلد القن ت ت ت ت تتة وال ت ت ت ت ت تلي ت ت ت ت تتا ص ول ت ت ت ت تته تع ت ت ت ت تتاىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)

[البقرل  ]260دليتا والتح علته إمكتان البعتا بعتد اللنتاش وا شتر بعتد النشتر متن القبتو والتدليا
الثابه اللا كن أن حيت به عله البعا ص كا زمان ومكان(.)3
الخد ددام  :فد ددي قصد ددة إب د دراهي  --ص ول تته(--ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ تحلتتيب) [البقتترل  ]260مهتتلد القنتتة دليتتا آاتتر علتته إصبتتا
تتد ل اهلل علتته إ يتتاش املتتوته م ثتتا ت شتته أج ا هتتا وتلتتته ذ اهتتتا وت تتاول ال متتان علتته موهتتتا .وذ يكتتن
إب تراهيم عليتته الس ت شت ِّ
تاكا ص القتتد ل ا هليتتة علتته ذل ت وإمنتتا ليثبتته االعتقتتاد بالتجربتتة ا ستتية أو اخل ت
) (1ابن ع ية ماحملر الوجي م .254 1
) (2د .وهبة بن من له ال يل مالتلس املن م .785 1
) (3س تراج التتدين عثتتر ا نبل ت ماللبتتاب ص علتتو الكتتتابم( .ط 1ب ت و
 .354 4 ) 1998بتنرف .
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واملعاينة وهلا يش إىل أفية العلم التجرييب واالاتبا ا العثلية ملعرفة كيلية تركيو األشياشم(.)1
فا ياش وا ماتة من انائ األلوهية ف و ا ت القيتو و تد عترض لنتا هتلد النتو اخلثتس متن
مجيعا.
سو ل البقرل لل يال واملو هللد املولو ا وهلد ه املناسبة ال تربط ب هلد القن
ً
ص هتتلد القن ت املتتلكو ل ص ستتو ل البقتترل تتتأص كب ت علتته شونتتية املستتلم فتعثتتا علتته إعتتادل
تش تتكيله م تتن نا ي تتة ا تتان ب تتاليو ا ا تتر والبع تتا وأن بع تتد دا ال تتدنيا دا أا تترى و س تتاب وعق تتاب
فيست ضر أنه مسؤول عن مجيا ما يقو بته ص ياتته متدكاً أن أا الت ً يقتا فيته سيستأل عنته وبالتتايل
يقو هلا الل م ا تاي بتاليو ا اتر علته صتياغة شونتية تست ضتر لقتاش اهلل كتا و ته و ت وأنته إىل
اهلل اجتتا وأن التتدنيا جمتترد حم تتة عبتتو فقتتط إىل ا يتتال ا اتترل وبنتتاش عليتته تتترص الشونتتية ا س ت مية
علتته الت ت ود بتتاخل استتتعدادا للقتتاش اهلل ت ف متتن ال يتتؤمن بالبعتتا ف تتو يعتتيش ليومتته فقتتط ف ت يبتتايل
بأا مظلثة يقا في ا أو أا تقن يند منه لعد إد اكه بأنه مسؤول عن كا ذل .
املطلب السادس :أثرها يف تكوين الثبات على الدين.
ومددن أعظد مددا يفيددد الشخصددية اإلسددالمية مددن القصددة القرآنيددة فددي مجددال اإليمددان مفهددوم
الثبات على الدين والحق ،فا ان باهلل يو ص الشونية ا س مية مبدأ الثبا والشجاعة.
و د جاش ن الثبا عله الدين وا ان ص أكثر من مولا ص القرآن الكرمي
ا ول :قصة امرأ فرعون عند وله تعاىل (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ

ﯤ) [الت رمي  ]11وص هلد ا ية جند امرأل فرعون تسأل اهلل الثبات على اإليمان).(2
قددال القرطبددي ممث لتترب هلثتتا متتث ً بتتامرأل فرعتتون ومتترمي ابنتتة عث تران ترغيبً تا ص التثس ت
بال اعتتة والثبتتا علتته التتدين و يتتا هتتلا تتا للثتتؤمن علتته الن ت ص الشتتدل أا ال تكون توا ص
الن ت عنتتد الشتتدل ألتتعف متتن ام ترأل فرع تتون ت ص ت علتته أذى فرعتتون .وكانتته آستتية آمن تته
مبوسه .و يا ه عثة موسه آمنه به .ال أبو العالية اطلا فرعتون علته إ تان امرأتته فوترج علته
املأل فقال هلم ما تعلثون من آسية بنه م ا م؟ فأصنوا علي ا .فقال هلم إهنتا تعبتد بتا غت ا .فقتالوا
أوتادا وشديدي ا و جلي ا فقاله ( ب ابن يل عندك بيتا ص اجلنتة) ووافتق ذلت
له أ تل ا .فأوتد هلا ً
ض تتو فرع تتون فض ت كه ت أ بيت تتا ص اجلن تتة .فق تتال فرع تتون أال تعجب تتون م تتن جنوهن تتا إن تتا
) (1د .وهبة ال يل مالتلس املن م .42 2
) (2ينظر حمثد املرا متلس القرآن الع ي م (ط 1القاهرل اللا و ا ديثة 1423هت .10 5 ) 2002 -
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فقبض و ام(.)1
نعلهبا وه تض
الثاني :نة مؤمن آل فرعون -اجا ا ان بالرسا.
الثالث قصة سحر فرعون – اجا ا ان بالرسا.
الرابع :قصة أالحاب ا خددود ص ولته( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [الت وج ]5 6
وتأنيستا للثستتلث املعتتلب م( .)2صت وا علتته نتتا
مفتتلكر اهلل نتتة أصت اب األاتتدود وعيت ًتدا للكلتتا
ً
األاتتدود ،وثبتددوا علددى ديددنه وذ يرتتتدوا هلتتم هبتتات النتتلت اإليمددان والعمددل الصددالإ ،جنتتا
را من ته نو ها وأشجا ها).(3
قددال أبددو حيددان موأن أولات التتلين أعرلتوا علتته النتتا كتتان هلتتم مددن الثبددات فددي اإليمددان متتا
متتنع م أن يرجعتوا عتتن ديتتن م أو حيرمتوا وأن أولات التتلين عتتلبوا عبتتاد اهلل ملعونتتون فكتتلل التتلين
علبوا املؤمن من كلا ريش ملعونون .ف لد السو ل عظة لقريش وتثبيه ملن يعلبم(.)4
الخددام قصددة حبيددب النجدداة ومتتن ذلت متتا جتتاش ص نتتة صبتتا املتتؤمن بيتتو النجتتا ص

س تتو ل ي تتس عن تتدما أشت ت ر إ ان تته ص ول تته تع تتاىل (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) [يس 22إىل.]27

ال ابن عاشو مومجلتة إي آمنته بتربكم فتامسعون وا عتة مو تا الرايتة متن اخل تاب والنتيجتة متن
الدليا .وهذا إعالن إليمانه وتسجيا علي م بأن اهلل هو هبتم ال تلت األصتنا وأكتد ا عت ن بتلريتا
()5
فامسعون استدعاش لت قيق أمساع م إن كتانوا ص غللتةم  .وفدي قولده(:ﯰﯱﯲﯳ)
إشتتا ل إىل أن ا تتان بتتاهلل اعتقتتاد و تتول وعثتتا تتال امللستترون ممث صتترح بإ انتته تنتترحياً ال يبقتته بعتتدد

ش فقال

(ﯰ ﯱﯲﯳ)

أا امسعوا إ اي لتش دوا يل به يو القيامة(.)6

) (1القتترطيب أبتتو عبتتد اهلل حمثتتد بتتن أمحتتد بتتن أيب بكتتر بتتن فتترح األننتتا ا اخل ج ت تتس التتدين القتترطيب م اجلتتاما
أل كا القرآنم .تقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك (ط 1مؤسسة الرسالة .105-104 21 ) 2013
) (2ابتتن ج ت ا حمثتتد بتتن أمحتتد بتتن حمثتتد بتتن ج ت ا مالتس ت يا لعلتتو التن يتتام .تقيتتق حمثتتد بتتن ستتيدا حمثتتد
موالا (ط 1ب و دا الضياش .1693 4 ) 2013
) (3د .وهبة بن من له ال يل مالتلس الوسيطم( .ط 1دمشق دا اللكر  1422 -هت) .2853 3
) (4أبو يان األندلس حمثد بن يوسف مالب ر احمليطم( .ط 2ب و دا الكتو العلثية .442 8 ) 2007
( (5ابن عاشو مالت رير والتنويرم .369 22
) (6الش تتوكاي مف تتتح الق تتديرم  419 4النس تتل مم تتدا ك التن ي تتا و ق تتائق التأوي تتام( .ط 1بت ت و دا الكل تتم
ال يو 1419هت  .101 3 ) 1998 -أمحد اللاس مالب ر املديدم (القاهرل 1419ه)ت .564 4
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وممت تتا ست تتبق يتضت تتح أن ا نست تتان مل ت تتو علت تته التو ي ت تد وحيتت تتاج إىل د است تتة القنت تتة القرآنيت تتة
الستتنباط معتاذ التثبيتته من تا و تتد ت اهلل علته نبيتته صتله اهلل عليتته وستلم أابتا الرستتا متن بلتتها

ليثبت تته لبت تته فقت تتال تعت تتاىل (ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [هود . ]120
فإذا كان هلا اله صله اهلل عليه وسلم و اجتته للقنتة للتثبيته فتن ن متن بتاب أوىل وال
يكون الثبا عله هلا الدين إال مبقدا ما حيثله املرش من إ ان صاد باهلل جا وع .
إن هتتلد القنت تكت معتتاذ الثبتتا علتته هتتلا التتدين وإيرادهتتا ليستته جملتترد ا كايتتة فقتتط
با ل ستلادل من ا فالشونية ا س مية املتوازنة اجة إىل مقوما للثبا علته هتلا التدينا نظترا
لكث تترل الت تتديا الت ت تواج تتا ص يات تته ه تتلد الت تتديا عل تته كاف تتة املس تتتويا وأف تتا مواج تتة
الت تتدا ص صتتدد عتتن دينتته ومتستتكه بثوابتته هتتلا التتدين جتتة التولتتف أو الرجعيتتة أو أا وستتيلة
يستودم ا القاصدون للند عن دين اهلل فاملتأما ص هلد املوا ف يعلتم يقينتا أن هتلا التدين عظتيم
ولتتيس أكتتر علتته اهلل متتن أنبيتتاش اهلل فقتتد تثلتوا الكثت متتن األذى وواج توا العديتتد متتن الت تتديا
فثبت توا وص ت وا وص تتابروا ولن تتا ف تتي م أس تتول و تتدول ول تتيعلم امل تترش أن ه تتلد الت تتديا ت تتأيت أ يان تاً م تتن
التدااا كثتا هتو تال زوجتة فرعتون أو متن ا تاكم كثتا هتو تال ست رل فرعتون ومتؤمن آل فرعتتون
أو من اجملتثا كثا هو ال مؤمن آل يس أو تبتله األمتة بشتكا عتا فت تتاج إىل التثبيته كثتا هتو
تتال أصت اب األاتتدود وينبرت تربيتتة الشونتتية ا ست مية علتته هتتلد امللتتاهيم الت توات تتا القنتتة
القرآنية والعثا عله تكوين ا ص إ انه وعقيدته.
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املبحث الثاني :أثر القصة القرآنية يف التكوين العبادي
 أمهات العبادات منوذجاً -توطئة:

كث ت ًا م تا يرك ت القن ت القتترآي علتته أم تتا العبتتادا كالن ت ل والنتتو والكتتال وا ت
وهو ما كن عرله من ا ل هلا املب ا اللا يب أصر القنة ص القيتا بالعبوديتة هلل تعتاىل وهت
الت بيق العثل للعقيدل.
فلت ستتو ل األنبيتتاش بت اهلل م ثتتة األنبيتتاش ص دعتتوهتم للنتتاس بعتتد التو يتتدا تقيتتق العبوديتتة هلل
ج تتا وع ت

فق تتال تع تتاىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

[األنبيتتاش  ]25وجعتتا اهلل العبتتادل ص ا يتتال تتىت املثتتا

فقتتال (ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ)

[ا ج ت تتر  ]99وذ املس ت تتتك ين عن ت تتا فق ت تتال (ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ) [غافر ]60:وفيثا يأيت تعريف العبادل وأصر القنة القرآنية عله تكوين ا ص الشونية
ا س مية

تعريف العباد :
العباد ل ة العبادل ص لرة العرب تدو ول ال اعة والللة واخلضوع(.)1
قال ابن فاةس – محه اهلل( -عبد) الع والباش والدال أص ن ص ي ان كأهنثا متضتادان
و[األول] متتن ذين ت األصتتل يتتدل علتته ل ت وذل وا اتتر علتته شتتدل وغلتتظ .فتتاألول العبتتد وهتتو
املثلوك واجلثاعة العبيد وص صة أعبد وهم العباد وأما عبد يعبد عبادل ف يقتال إال ملتن يعبتد اهلل -
تعاىل .يقال منه عبتد يعبتد عبتادل وتعبتد يتعبتد تعبتدا .فاملتعبتد املتلترد بالعبتادل ومتن البتاب ال ريتق
املعبد وهو املسلوك املللا(.)2
العباد شرعا مه اسم جاما لكا ما حيبه اهلل ويرلاد من األ وال واألعثال الباطنتة والظتاهرلم(.)3
) (1انظتتر األزهتترا أبتتو مننتتو حمثتتد بتتن أمحتتد األزهتتر األزهتترا اهلتتروا مهتتتليو اللرتتة م( .ط 1التتدا املنترية
للتأليف والرتمجة 1384هت) .234 2
) (2ابن فا س ممقاييس اللرة م .205 4
) (3فالنت ل والكتتال والنتتيا وا ت وصتتد ا تتديا وأداش األمانتتةا وبتتر الوالتتدين وصتتلة األ تتا والوفتتاش بتتالع ود
واألمتتر بتتاملعروف والن ت عتتن املنكتتر .واجل تتاد للكلتتا واملنتتافق وا ستتان إىل اجلتتا واليتتتيم واملستتك وابتتن
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ومسيه العبادل هبلا االسما ألن اخللق كل م عباد هلل االعون له متلللون ب يديه ومتا الق تم إال ألجتا

عبادتتته كثتتا تتال ستتب انه (ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ)[التتلا يا  ]56ف ت فتترض واجتتو
و ق هلل جا وع ال يشركه في ا أ د.
()1

قددال ابددن كثيددر عنتتد تلس ت ولتته تعتتاىل (إيتَّتاك نت حعبُت ُتد)  :مأا خنن ت و تتدك بالعبتتادلم
وقدال الشدوكاني :مخننت بالعبتادل وخننت باالستتعانة ال نعبتد غت ك وال نستتعينه والعبتادل أ نته
غايا اخلضوع والتللام(.)2
وم ددا س ددبق يتن دداول تعري ددف العب دداد بمفهومه ددا الع ددام ،بينم ددا العب ددادات بمفهومه ددا الفقه ددي
المقصود بها :إقامة الصال وإيتاء الاكا والصيام والحدج ،وهدو مدا سدنتناوله فدي هدذا المبحدث
وقد جاءت قصص كثير لها أثر على تكوين الشخصية اإلسالمية من ناحيدة العبدادات كمدا فدي
المطالب اآلتية:
املطلب األول :أثرها يف عبادة الصالة.
تكثتتن أفيتتة النت ل ص تكتتوين الشونتتية ا ست ميةا ألهنتتا عثتتود ا ست
ص القنة القرآنية ص أكثر من مولا

وذكتتر النت ل

منها قصة إبدراهي  -عليده السدالم – ص ولته تعتاىل (ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬ) [إبتراهيم  ]40دعتتا إبتراهيم – عليتته الست  -بتته بتتأن جيعلتته مقيثتتا للن ت ل
وذ يتتته متتن بعتتدد قددال الشددوكاني ممث ستتأل اهلل ستتب انه بتتأن جيعلتته مقتتيم الن ت ل حمافظًتا علي تتا غ ت
م ث تتا لشت ت ش من تتا مث تتال وم تتن ذ يت ت أا بع تتض ذ يت ت أا اجعل تتين واجع تتا بع تتض ذ يت ت مقيثت ت
للن ل م( )3و د ا النت ل متن بت فترائض التدينا ألهنتا العنتوان التلا تتاز بته املتؤمن متن غت د وملتا
هلا من امل ية العظثه ص ت القلوب برتك اللوا ش ما ظ ر من تا ومتا ب تنم( )4و تد دعتا إبتراهيم عليته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبيا واملثلوك من ا دمي والب ائم والدعاش واللكر والقراشل وأمثال ذل من العبادل انظر ابن تيثية تقت
الدين أبو العباس أمحد بن عبد ا ليم بن تيثية ا راي مجمثوع اللتاوىم .عبتد الترمحن بتن حمثتد بتن استم
(ط 1السعودية جمثا املل ف د ل باعة املن ف الشريف املدينة النبوية .149 10 ) 1995
) (1ابن كث متلس القرآن العظيمم .7 1
) (2الشوكاي مفتح القديرم .89 1
) (3الشوكاي م فتح القدير م .155 3
) (4ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م  265 13بتنرف يس .
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تابرا عليتته متثس ت ًكا بتته ومتتىت دعتتا ا نستتان ص مثتتا هتتلا فإمنتتا القنتتد إدامتتة ذل ت
الست ص أمتتر (ك1ت)تان مثت ً
األمر واستثرا د .

وقال في موضع آخر على لسان إبدراهي – عليده السدالم( :-ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮝ) [إب ت ت تراهيم  ]37إش ت تتا ل إىل أن إس ت تتكان
إب تراهيم --زوج تته وابنتته إمساعي تتا --عنتتد البي تته ا ترا ك تتان امتتة الن ت ل فب تتا تكتث تتا
شونيت م ا س مية ويتنلون برهبم.
وجاش األمر ص سو ل البقرل بوجوب افاذ مولا ص ل بقوله( --ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)

[البقرل  ]125فقوله «ﯮ » هو أمر كلل يدل عله وجوب العناية باأل ال املقدسة ومعىن
ت د صيانته من األ لا واأل جاس واألوصان وكا ما كان مظنة للشرك وال يليق ببيو اهلل قال
البيه من كا جس معنوا كالشرك باهلل وعبادل
المراغي مأا ووصينا إبراهيم وإمساعيا بت
أداش العبادا كال واف به والسع ب
األصنا أو جس س كاللرو والرفا والتنازع فيه
()2
و وله (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
النلا واملرول والعكوف فيه والركوع والسجودم
ﭗ) [البقرل  ]127أشا إىل فضا بناش املساجد ودو ها ص تكوين الشونية ا س مية
وعثا ل املساجد بإ امة الن ل .ويثين اهلل عله إمساعيا فيقول (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵﭶ) [مرمي .]55-54
وفي قصة موسى عليه السالم  -عندما أمرد اهلل – -ص ا يتة الكر تة (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [ط ت ت تته  ]14هن ت ت تتا الش ت ت تتاهد ص أول األم ت ت تتر (ﭞ ﭟ

ﭠ) فالنت ل عظيثتتة القتتد وكتتا عبتتادل تستتقط عتتن ا نستتان ص بعتتض األ توال إال النت ل
فالن ت ل ستتر جنتتاح الع تتة الشونتتية اال انيتتة بين تتا وب ت اهلل ستتب انه وتعتتاىل أا ملتتتلكري في تتا

الش ت تتتثال الن ت ت ل عل ت تته األذك ت تتا  ....م( .)3ق د ددال المراغ د ددي م(ﭟ ﭠ ﭡ) أا وأد

) (1ابن ع ية أيب حمثد عبدا ق بن ع ية األندلس ماحملر التوجي ص تلست الكتتاب الع يت م .تقيتق الر التة
اللا و وآارون (ط 2دمشق دا اخل .257 5 ) 2007
) (2املراغت أمحتتد بتتن منت له متلست املراغت م  .211 1حمثتتد ستتيد طن تتاوا مالتلست الوستتيطم( .ط1
القاهرل دا هنضة منر لل باعة والنشر والتوزيا .268 1 ) 1997
) (3النستتل أبتتو ال كتتا عبتتد اهلل بتتن أمحتتد بتتن حمثتتود تتافظ التتدين متلس ت النستتل متتدا ك التن يتتا و قتتائق
التأويام .تقيق يوسف عل بديوا (ط 1ب و دا الكلم ال يو 1419هت .359 2 ) 1998 -
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النت ل علتته الوجتته التتلا أمرتت بتته مقومتتة األكتتان مستتتوفال الشترائط لتتتلكري في تتا وتتتدعوي دعتتاش
االنا ال يشوبه إشراك وال توجه إىل سواام(.)1
ً

وص سو ل يونس يقول اهلل ع وجتا (ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ)[ي تتونس  .]87أا مواجعل ت توا بي تتوتكم مس تتاجد
تنلُّون في ام( )2فجعلوا بيوهتم مكانًا للعبادل وأ اموا الن ل واستقاموا عله دين اهلل ع وجا.
نادته امل ئكة وهو ائم ينل ص احملتراب كثتا
وفي قصة نبي اهلل زكريا -عليه الس -
ص ا ي ت ت ت ت تتة الكر ت ت ت ت تتة -ت ت ت ت تتال(--ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ)

[آل عثران  ]39قال ابن عاشوة موهو ائم مجلة اليتة واملقنتود متن ذكرهتا بيتان سترعة إجابتتها
ألن دعاشد كان ص ال ص تهم( .)3فأ رب ما يكون العبد ما به ص الن ل.
وف ددي قص ددة مد دري ص ول تته تع تتاىل ( ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [آل عثت تران  ]37ق ددال

الواحدي مملا لم زكريا مرمي إىل نلسته بتىن هلتا حمرابتًا ((للنت ل)) ص املستجد ال ير ته إليته إال بستلم
خمنن تا للعبتتادل( )5قددال السددعدي
وال ينتتعد إلي تتا غ ت دم( )4واحمل تراب هتتو أشتترف اجملتتالس لكونتته
ً
مفنشأ ص عبادل هبا وفا ه النساش وانق عه لعبادل هبا ول مه حمراهبا أا من هام(.)6
كوعتتا وهلتتلا استتت قه هتتلا
لقتتد كانتته يتتال م ترمي علي تتا الس ت موص تولة بتتاهلل نوتًتتا وست ً
تجودا و ً

التلضتتيا علتته نستتاش العتتامل فقتتال تعتتاىل (ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ) [آل عث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تران ]43 42
قال القرطبي مأا أطيل القيا ص الن لم(.)7

) (1املراغ أمحد بن من له متلس املراغ م .99 16
) (2ابن جرير ال ا مجاما البيانم .4250 5
) (3ابن عاشو مالت رير والتنوير م .239 3
) (4الوا دا أبو ا سن عل بن أمحد بن حمثد بن عل الوا تدا مالوستيط ص تلست القترآن اجمليتدم ( .ط1
ب و دا الكتو العلثية 1415هت .433 1 ) 1994 -
) (5سعيد وى ماألساس ص التلس م( .ط 6القاهرل دا الس 1424هت) .763 3
) (6السعدا عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدا متيست الكترمي الترمحن ص تلست كت املنتانم( .ط1
مؤسسة الرسالة  ) 2000ص .128
) (7القرطيب ماجلاما أل كا القرآنم .129 5

- 226 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

وفددي قصددة عيسددى -عليدده السددالم -تظ تتر عبوديتتته هلل ع ت وجتتا متتن ا ت ل تتول اهلل علتته

لس ت ت ت ت ت ت تتانه (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [م ت ت ت ت ت ت تترمي  ]30إىل ول ت ت ت ت ت ت تته ( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)

[م تترمي  ]31والوص تتية بالنت ت ل هت ت أم ت ٌتر هب تتا ف ي تتال ا نس تتان املس تتلم م تتن مول تتدد ملثات تته ركات تته
وس تتكناته كل تتا عبودي تتة .ق ددال الد درازي واعل تتم أن ا كث تتة ال ك تتن اروج تتا ع تتن ه تتلين املعني ت
وذلددك ن كمددال اإلنسددان فددي شدديئين أن يعتترف ا تتق للاتتته واخل ت ألجتتا العثتتا بتته فتتاملرجا
بتتاألول إىل العلتتم وا د اك امل تتابق وبالثتتاي إىل فعتتا العتتدل والنتواب  ...و تتال عتتن عيستته عليتته
الس ت

أنتته تتال (ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [متترمي  ]30وكتتا ذل ت

لل كثتتة النظريتتة مث تتال (ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [مرمي  ]31وهو ا كثة العثلية(.)1

وفددي والددية لقمددان البندده قددال (ﯤ ﯥ ﯦ) [لقثتتان  ]17قددال البيضدداوي ميتتا
الن ل تكثي ً لنلس م( )2قلا والتكثيتا هتو متتا التكتوين للشونتية ومتن هنتا يتضتح
ين أ م َّ
بتُ َّ
أصتتر هتتلد القنتتة ص تكتتوين الشونتتية ا س ت مية فعلتته املستتلم أن يتتريب أوالدد علتته عبتتادل الن ت ل
منل السنوا األوىل.
وممددا سددبق يظهددر االهتثتتا بشتتأن تك ترا الن ت ل ص أكثتتر متتن نتتة ص القتترآن الكتترميا ألهنتتا
املك تتون التتلا تتثي ت هبتتا الشون تتية ا س ت مية ع تتن غ هتتا ف تتإن التك ترا متتن ط تتر التقريتتر والتأكي تتد
وأما ا االهتثا كثا هو ا ال ص نة ابراهيم وعيسه وموسه وزكريا ولقثان ما الن ل.
وملتا كتتان التتدعاش متن معتتاي النت ل ف تو ال يقتتا أفيتتة عن تا ص تكتتوين الشونتتية ا ست مية
فلت ت ن تتة إبت تراهيم--أش تتا

ا ي تتة الكر تتة إىل عب تتادل ال تتدعاش بقول تته--

(ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [إبراهيم  ]40فل هلد ا يتة مشتروعية التدعاش
للنلس والل ية مبا يعين م عله د ومة الن ل واحملافظة علي ا.
ويتضتتح ممتتا ستتبق أصتتر نتتة إب تراهيم وموستته ومتترمي وعيستته علتتي م الس ت ولقثتتان ص تكتتوين
عبتتادل الن ت ل لتتدى الشونتتية ا س ت مية فقتتد ظيتته باهتثتتا كب ت ص نن ت م ممتتا جيعتتا تربيتتة
النلس عله ب ا والبدن عله القيا هبا لرو لا ألهنتا النتلة بت العبتد و بته وأ تد أكتان ا ست
فالشون تتية ا ست ت مية الت ت ال تن تتل ال تس تتت ق وص تتل ا با ست ت ميةا ألهن تتا أال تته بأ تتد أك تتان
ا ست واملتأمتا ص نتة إبتراهيم وموسته ومترمي وعيستته علتي م الست ولقثتان ا كتيم جيتد العنايتتة
) (1ينظر الرازا مملاتيح الريوم .58 7
) (2البيضاوا متلس البيضاوام .215 4
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الكب ل لدى هؤالش العظثاش بالن ل وأهنتا كانته وا تدل متن لتواز بنتاش شونتيت م وتكوين تا وهتلا
يعك تتس األص تتر ال تتلا تدص تته نن ت م ص وج تتوب تش تتكيا الشون تتية ا س ت مية وبناشه تتا عل تته ه تتلد

اللريضة إذ أهنتا وصتية اهلل ألنبيائته كثتا تال عتن عيسته عليته الست (ﮗ ﮘ) والوصتية ال
تكتتون إال ص أمتتر هتتا فتتإذا لتتيع ا فقتتد لتتيا النتتلة بينتته وبت بتته والت اد اليتتوم لنجا تته وتوفيقتته
ودعوتتته كثتتا جنتتد أن إبتراهيم يتتدعو اهلل أن جيعلتته مقتتيم النت ل وجيعتتا ذ يتتته كتتلل وهتتلا متتا ينبرت
عليتته أن تكتتون الشونتتية ا س ت مية حمافظتتة علتته الن ت ل تتتدعو اهلل العتتون علتته إ امت تتا وتستتأل
هلا اخل لل يت ا.
إن ش تتأن النت ت ل عظ تتيم ول تتلل ذك تتر ص نت ت أول العت ت م تتن الرس تتا وكأهن تتا الوس تتيلة الت ت
جعله من م أص اب ع ص دعوهتم فقد كان صله اهلل عليه وسلم إذا به أمر ف ع إىل الن ل(.)1
املطلب الثاني :أثرها يف عبادة الزكاة.
داء الاكا أهمية في تكوين الشخصية اإلسالمية؛ نها عمود اإلسالم ،وذكدرت الاكدا
في القصة القرآنية في أكثر من موضع:

منهددا فددي قصددة إسددماعيل -عليتته الس ت  -أصتتىن اهلل عليتته فقتتال (ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [متترمي  ]55-54ممتتا أعلتته شتتأن إمساعيتتا --و فتتا تتد د فاستتت ق
ذكتترد ص القتترآن العظتتيم إ امتتة الن ت ل وإيتتتاش الكتتال وامل تراد بأهلتته مجيت ُتا أمتتته التته ا ستتن البنتترا
وهناك أ واال أارى( )2قال الماوةدي :ةحمده اهلل( "-والَّكتال) في تا وج تان أ تدفا زكتال املتال
وا اتتر الت ت متتن التتلنوب( )3فإمساعيتتا - -نقتتا هتتلد الوصتتية ملتتن و اشد متتن أهليتته وأ وامتته
وأتباعه وهكلا كا من يقتدا به.
وفي قصة موسدى والنقبداء تظ تر أفيتة الكتال ص تكتوين الشونتية ا ست مية كثتا ص ا يتة

) (1أارجتته أبتتو داود عتتن حمثتتد بتتن عيستته تتال تتدصنا حيتتب بتتن زكريتتا عتتن عكرمتتة بتتن عثتتا عتتن حمثتتد حمثتتد بتتن
عبداهلل الد يل عن عبدالع ي ابن أا ليلة عن يلة ال كتان صتله اهلل عليته وستلم إذا بته أمتر صتله.
سنن أيب داود كتاب الن ل باب تلريغ أبواب الت وع وكعا السنة م (.)1319
) (2ال مقاتا يعين وم  .و ال حيب بن س وأهله ومه .ينظر القرطيب ماجلاما أل كتا القترآنم 11
 .116متلس مقاتا بن سليثانم  .631 2متلس حيب بن س م .229 1
) (3املاو دا أبو ا سن عل بن حمثد بن حمثد بن بيو البنرا البردادا م النكه والعيونم( .ب و دا
الكتو العلثية) .370 3
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الكر ة ال ( --ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)[املائ تتدل ( ]12إي مع ُك ت حتم) فث تتن ك تتان اهلل
معه ف أ د يقد أن يقف لدد .ال السعدا -محه اهلل -معتىن ( َوآتَد ْيدت ال كاَكدا َ) ملستت قي ا(.)1
ويست تتتلاد مت تتن هت تتلد القنت تتة أن إيتت تتاش الكت تتال وا نلت تتا ص ست تتبيا اهلل مكت تتون ئت تتيس مت تتن مكونت تتا
الشونية ا س مية فثا شرعه إال كثال ا نسان.
وفي قصة عيسى - -أوالاي اهلل بإيتاش عبادل الكال كثا ال - -ص ا يتة الكر تة

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [مرمي  ]31فالن ل أفضا العبتادا البدنيتة اصترل
ب ت العبتتد و ب ته والكتتال أفضتتا العبتتادا املاليتتة عبتتادل متعديتتة جلثيتتا اخللتتق فالك تتال صتتلة اجلثاعتتة
بعض ا ببعض والتأم من ا اجة واللستاد والنت ل والكتال متن بتاب العبتادا لكتن كتا متأمو بته
من اهلل عبتادلا ألن العبتادل هت أن ت يتا متن تعبتد ص كتا متا أمتر بته وأن تنتو متا هنته عنته فكتا
أمر إهل هو عبادل(.)2

وفددي قصددة أالددحاب الجنددة تب ت عا بتتة عتتد إا تراج الكتتال بقولتته(--ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)

تلثا كتتان ل ت
[القلتتم  ]20 -17قددال د .وهبددة الاحيلددي " :وا أن وا ت ًتدا متتن صقيتتف وكتتان مست ً
لتتيعة في تتا خنتتا وزع بقتترب صتتنعاش وكتتان جيعتتا متتن نا تتا عنتتد ا نتتاد ننتتيبا وافت ًترا لللق تراش فلثتتا
متا و ص تتا منتته بنتتود مث تتالوا عيالنتتا كثت واملتتال ليتتا وال كننتتا أن نع ت املستتاك مثلثتتا كتتان
يلعا أبونا فأ ر اهلل جنت مم(.)3
وص بي تته النب تتول تظ تتر العناي تتة ا هلي تتة ص تك تتوين شون تتية زوج تتا الن تتيب  --فق تتال س تتب انه

(ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐ) [األ اب  ]33والشاهد األمر بإ امتة النت ل وإيتتاش الكتال قدال أبدو حيدان
ااص تا بالن ت ل والكتتال إذ فتتا عثتتودا ال اعتتة البدنيتتة واملاليتتة مث جتتاش هبثتتا ص عثتتو األمتتر
مأمتترهن أمت ًترا ً
بال اعة مث ب أن هني ن وأمرهن ووعظ ن إمنا هو ذهاب املأمث عن ن وتنوهنن بالتقوىم(.)4
) (1السعدا م تيس الكرمي الرمحن ص تلس ك املنانم .225 1
) (2الشعراوا حمثد متويل م تلس الشعراوا اخلواطرم( .ط 1منر م ابا أابا اليو .3000 5 ) 1997
) (3ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .63 15
) (4أبو يان األندلس مالب ر احمليطم . 224 7
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ومما سبق يتضح أن تكرا عبادل الكال ص أكثر من نة تب لنا وجوهبا وكوهنا متن مكونتا
الشونية ا س مية ف عبادل متعدية لنلا اخللق.
إن و املال أمتر ف ترا القته اهلل ص طبيعتة ا نستان وااتت د ص ذلت فأوجتو عليته الكتال
لينظ تتر كي تتف ينتن تتر عل تته ه تواد وم تتا حيب تته لب تته ويقث تتا ه تتلا ال ث تتا ب تتالتول مم تتا ص ي تتدد لللقت تراش
واملساك وبالتايل جاش نة إمساعيا وموسه وعيسته علتي م الست وأصت اب اجلنتة لتعلثنتا متا
ينبر ت القيتتا بتته تتاد هتتلا املتتال وفقتته التعامتتا معتته وأن هتتلا املتتال متتال اهلل فالشونتتية ا س ت مية
معنيتتة باالستتتلادل متتن نت األنبيتتاش واال تتتداش هبتتداهم ومن تتا عبتتادل الكتتال ف ت وصتتية اهلل لعيستته
علي تته الست ت وك تتان إمساعي تتا ي تتأمر أهل تته هب تتا واس تتت ق ه تتلا الثن تتاش لقيام تته هب تتلد العب تتادل وأم تترد هب تتاا
فاكتثله شونيته وهلا موسه ص نته ما النقباش يبلرته بته بتأن معيتته مع تم مقرونتة بإيتتاش الكتال
بعد إ امة الن ل والشونية ا س مية ترص عله أن تكون ما اهلل ويكتون اهلل مع تا فتعثتا متا
يستتتوجو ذل ت وتبتتين نلس ت ا هبتتلد العبتتادل تتىت تكتثتتا فتستتت ق الثنتتاش واملتتدح واملعيتتة ولتتتعلم أن
عا بة منع ا للكال يعرض هلا املال للو ر فيوش اهلل أن ين ع منه هلا املتال وحيرمته هتلا اخلت كثتا
نا لقنة أص اب اجلنة.
املطلب الثالث :أثرها يف عبادة الصيام.
الصدديام مددن العبددادات التددي تعمددل علددى تاكيددة الددنف  ،وتهددذيبها ،وتكوينهددا ،وقددد ذكددر
الصيام في القصة القرآنية في أكثر من موضع:
وفيثا يأيت بعض من القن ص القرآن ال ك عله النيا وأصرد ص تكوين الشونية ا س مية
تتعدادا للقتاش بتته ستب انه تتال تعتتاىل
يومتا است ً
أوال :ص نتة موستته  --ذُكتر أنتته صتا أ بعت ً
(ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ)[األع ت ت ت تراف  ]143قد د د ددال
المد دداوةدي ص تلس ت ت د مفي ت تتا ت توالن كت تتان أ ت تتدفا أن الث ص ت ت ليلت تتة ش ت ت ٌر أمت تتر بنت تتيامهم( )1وقد ددال
يومتا
الواحدي مفواعد اهلل موسه أن يؤتيه الكتاب فيه بيان متا يتأتون ومتا يتل ون وأمترد أن ينتو ص صت ً
فنامه وصاالً وذ ي عم شياًا فتر ائ ة فثه فعثتد إىل تاش شتجرل فثضتر ا فتأو ه اهلل إليته «أمتا
علثه أن الوف فم النائم أطيو عندا من يح املست » ؟ وأمتر أن ينتا هبتا عش ًترا فتتم ميقتا بته
()2
تعظيثتا لشتتأن امليقتتا أو املوعتتد بتكلتتيم اهلل أمتتر اهلل موستته أن
أ بعت ليلتةً قددال د .وهبددة الاحيلددي م ً
) (1املاو دا مالنكه والعيونم .256 2
) (2الوا دا مالوسيط ص تلس القرآن اجمليدم .136 1
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يومتا وأن يعثتا في تا متا يقربته إىل اهلل تعتاىل مث أن لته التتو ال عليته ص العشتر البتوا ص أا
ينو ص ص ً
يومتا وهتو شت ر ذا القعتدل ص أا الكثت ين فتأمرد اهلل تعتاىل
أو أنه أزال الوف فثه بن اية صو الث صت ً
أن ي يد علي ا عشرل أيا من ذا ا جةم(.)1
وفي ا إشا ل للشونتية ا ست مية إىل أن النتو ستلوك صت يح ص معاجلتة كثت متن املشتاكا
ومن لواز الشونية ا س مية.
وملتتا كتتان شتتأن عبتتادل النتتو ش ت را ص العتتا علتته اللريضتتة جتتاش هتتلد العبتتادل ص القن ت
القتترآي ص إشتتا ل ستريعة ص نتتة موستته وجتتاش هتتلا الللتتظ كتتلل ص نتتة متترمي علتته القتتول املرجتتوح
بأن معناد النيا عن ال عا والشراب وص نة موسه هلا أصر ص تكوين الشونتية ا ست مية علته
عبادل النو والتقترب إىل اهللا ألنته متن أزكته العبتادا الت تت دان شونتية ا نستان هبتا عنتد اللقتاش
فكثتتا أنتته ي تتتم مبظ تترد وملبستته إذا كتتان لديتته موعتتد متتا أصت ابه فلتتيعلم أن أمجتتا متتا يت ين لبتته عنتتد
لقتتاش اهلل هتتو النتتو ف تتلا موستته عليتته الس ت يستتتعد للقتتاش اهلل بتتا موعتتدد بنتتيا ص ص ت يومتتا
ف را بنا أن نعثا عله بنتاش أنلستنا وتكتوين شونتياتنا هبتلد العبتادل تىت تكتثتا وتظ تر مبتا يليتق
هبا من املقوما العباديةا لك تقابا اهلل وهو عن ا اض.
املطلب الرابع :أثرها يف عبادة احلج.
ي ُّ
عد الحج من أعظ العبادات تكوينا للشخصية اإلسالمية ،وتهذيبا لها ،وجاءت عباد

الحج في قصة إبراهي عليه السالم عند وله تعاىل (ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

[إبراهيم ]37 35أارج ابن جرير عن ا كم ال سأله ع اش وطاوسا وعكرمة عن وله
(ﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗ) الوا ا  .وص واية ال هواهم إىل مكة أن حيجوا(.)2

) (1ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .91 5
) (2ينظتتر ابتتن جريتتر ال ت ا مجتتاما البيتتانم  .4833 6و يتتا ص معتتىن ا يتتة إن إب تراهيم ستتأل اهلل أن جيعتتا
أناستاً متتن النتتاس ي تتوون ستتكىن مكتتة التته ابتتن عبتتاس .و يتتا تنت ع إلتتي م التته تتتادل .و يتتا اجعتتا ومتاً متتن
الناس هتوا إلي م يعتين إمساعيتا وذ يتته الته مقاتتا .ينظتر ابتن جريتر ال ت ا مجتاما البيتانم 4833 6ا
ومتلس مقاتام .408 2
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لق تتد ب تتىن إبت تراهيم البي تته ا ت ترا بي تتدد ومع تته ول تتدد إمساعي تتا وجع تتا اهلل ه تتلا البي تته مقن تتوداً
لل ت ت وأم تتر اهلل إب ت تراهيم أن ي تتؤذن للن تتاس بش تتأنه فق تتال (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ) [ا .]27
وو د عبادل ا ص القنة القرآنية ص إشا ل سريعة عند نة إبتراهيم عليته الست ولكونته
من ا ببناش البيه ف تو املعتين بكتا متا يلت هتلا البيته متن العبتادا ومن تا عبتادل ا ت فلت دعتول

إب ت ت تراهيم عليت ت تته الس ت ت ت ( ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) يظ ت ت تتر واهلل أعلت ت تتم أن ال ت ت تراجح ص
إذ ذ يكن فه أهله فقط ولو كان هلا اهلتم ملتا تترك م ص واد غت ذا زع
األ وال أهنا عبادل ا
لكن ص دعوته تت قق عدل منافا بالنسبة له من ا إ امتة هتلد العبتادل ومن تا أن القاصتد هلتا ال شت
أنه سيأيت معه بال اد وينتلا هبلا ال اد أهله كلل .
بت أن متن جييتو هتلا النتداش جتال
واهلل جا وع بعدما أمر إبراهيم أن يتؤذن للنتاس بتا
من كتا فت عثيتق وهتؤالش الرجتال هتم متن يستت قون وصتف الشونتية ا ست ميةا لكتوهنم نتدوا
هلا البيه معظث هلل جا وع ا وألن هلد العبادل تقتو متن أوهلتا إىل آارهتا علته التعظتيم فالتلا
حي ال يد ك أسرا الكثت متن هتلد املناست ولتيس أمامته ستوى التستليم هلتا والقيتا هبتا متيقنتاً أن
هلا أمر اهلل فامتثا هللا األمر و ا مبا جيو عليه فل ا حيرص املسلم علته ستن اخللتق فت

يرف تتا وال يلس تتق وال يتل تتف م تتا أ تتد وال جي تتادل أ ت ًتدا فق ددد ق ددال اهلل تع ددالى( :ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [البق ت تترل  ]197وهن ت تتا تظ ت تتر أص ت تتر ه ت تتلد
العبتتادل علتته تكتتوين الشونتتية ا ست مية يتتا تنتتا األات اىل ذ وهتتتا وتتتتد ب علتته كثت متتن
القتتيم فعبتتادل ا ت هتتتليو للتتنلس وت ت هلتتا متتن أولتتا ها وغتترس لللضتتائا في تتا وانعكتتاس ذلت
عله سائر اجلوا ح من نظر ومسا ون ق.
ألن االلت ت ا مبثتتا هتتلد الستتلوكيا تعثتتا علتته تكتتوين الشونتتية اٌ س ت مية املتوازنتتة ال ت ال
عا ياهتا ائثة علته اللستق أو الل تو أو اجلتدال فثتن لتب ا ص ا ت يريتد منت أن تنضتبط ص
سائر يات وهبلا يكتثا الشونية ا س مية ص العبادا .
وممتتا ستتبق تبت أن هتتلد العبتتادا عت ُتا الشونتتية ا ست مية طتتاهرلً نقيَّتةً تتتدين هلل ديتتن ا تتق
وتعامت ُتا اخللتتق بالعتتدل والنتتد ا ألن متتا س تواها متتن ش ترائا ا س ت ينتتلح بن ت ح هتتلد العبتتادا
تلح أ توال األمتتة بن ت ح أمتتر دين تتا ويلوُهتتتا متتن ص ت ح أ واهلتتا بقتتد متتا فاهتتتا متتن ص ت ح أمتتو
وتنت ُ
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دين ا ومن أ اد استتبانة ذلت ا فليقترأ ولته تعتاىل (ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂ)[س تتو ل األعت تراف  ]99-96ولننظ تتر ص نت ت م تتن س تتبقا ف تتإن ص
القن ت ع ت ل ألويل األلبتتاب( .)1كثتتا يتضتتح كتتلل أن القنتتة ص القتترآن بينتته أن مجيتتا العبتتادا ((
الواجبتتا والل ترائض)) ترتتلا القتتيم العليتتا ص الشونتتية ا س ت مية وتتتافظ علتته استتتثرا ها وداوم تتا

و د ال ابتن كثت  -محته اهلل -ص تلست د معتىن ولته( --ﮦﮧﮨ) [البينتة  ]5ديتن
القيثتتة مديتتن امللتتة القائثتتة العادلتتة أو األمتتة املستتتقيثة املعتدلتتةم( )2وص أستتاس الب غتتة القيثتتة صبتتا
ودوا عل تته األم تتر( )3وف تتا يشت ت ان ب تتلل إىل أن القيث تتة ت تترد مبع تتىن األم تتر الثاب تته ال تتلا حي تتافظ علي تته
املسلم ويستثر ص مراعاهتا فالقيم املتلبلبة ال تسثه يم كثا هو اصا.
وك تتلل ول ت ت ه القن تتة ص القت تترآن عل تته أن العب تتادا مس تتة مت تتن الس تتثا ال ت ت تتثي ت ت هبت تتا

الشونية ا س مية عن غ هتا تال- -

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)[األنع ت ت ت تتا  ]163 162و ول ت ت ت تته(--ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) .

) (1ينظر جمثوع فتاوى العثيث (املوسوعة الشاملة ) .4 /90
) (2ابن كث متلس القرآن العظيمم .456 8
) (3ال خمشتترا أبتتو القاستتم حمثتتود بتتن عثتترو بتتن أمحتتد مأستتاس الب غتتةم( .ط 1ب ت و
.112 2 ) 1998
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املبحث الثالث :أثر القصة القرآنية يف التكوين األخالقي:
توطئة:

ول ت تتبط املع ت تتام ص الشون ت تتية
إن للقن ت تتة القرآني ت تتة أص ت ت ًترا فع ت تتاالً ص اكتس ت تتاب األا ت ت ت
ا س مية ذل أن أهداف القنتة القرآنيتة ال تنلنتا عتن أهتداف القترآن الكترمي عامتة وعتن تقيتق
أهداف الدعول ا س مية ومن أهداف القنتة القرآنيتة تعلتيم املستلث فضتائا األات عتن طريتق
القتدول العثليتة املثاصلتتة ص نت القتترآن وال جتر عتن األات اللميثتة واللتوا ش ومحايتة ا نستتان
متتن الو تتوع ص ا صتتا وا تتض علتته التوبتتة للثست ش( .)1وهلتتلا تتد كثت ًا متتن القنت أهنتتا ثتته علتته
مك تتا األات ت ودو ه تتا ص الرتبي تتة اخللقي تتة والنلس تتية والعلثي تتة وتقري تتر العقي تتدل وتق تتومي الس تتلوك
وأصتتر القنتتة القرآنيتتة
و تتل متتن األات الستتياة والعتتادا القبي تتة وفيثتتا يتتأيت تعريتتف األات
عله تكوينه ص الشونية ا س مية.
تعريف ا خال :
ا خددال ل ددة :تتال ابتتن منظتتو واخلُحلتق و اخلُلُتق الستتجية ...اخللتتق بضتتم ال ت وستتكوهنا
وهتتو التتدين وال بتتا والستتجية و قيقتتته أنتته لنتتو ل ا نستتان الباطنتتة وهت نلستته وأوصتتاف ا ومعاني تتا
املوتنة هبا مبن لة اخللق لنو ته الظاهرل وأوصاف ا ومعاني ا(.)2
ا خال االطالحا:
عرف ال االي ا خدال بقولده مفتاخللق عبتا ل عتن هياتة ص التنلس استوة عن تا تنتد األفعتال
بس ت ولة ويس تتر م تتن غت ت اج تتة إىل فك تتر و وي تتةم( )3وعرفه ددا الط دداهر اب ددن عاش ددوة بقول دده مالس تتجية
املتثكنتتة ص التتنلس باعثتتة علتته عثتتا يناستتب ا متتن ات أو شتتر و تتد فستتر بتتالقوى النلستتية وهتتو تلست
اصتترا فيشتتثا طبتتائا اخلت وطبتتائا الشتتر ...مث تتال واخللتتق ص اصت ح ا كثتتاش ملكتتة (أا كيليتتة
اسوة ص النلس أا متثكنة من اللكر) تند هبا عن النلس أفعال صا ب ا بدون تأما(.)4
وتعريله.
وص تعريف ابن عاشو وصف د يق قيقة األا
ويمكن بيان أثر القصة في تكوين الشخصية اإلسالمية أخالقيا من خالل المطالب اآلتية:
القرآنم ص .44

) (1انظر أ.د .فضا سن عباس م ن
) (2ابن منظو م لسان العربم .140 5
) (3الر ايل حمثد بن حمثد أبو امد مإ ياش علو الدينم( .ب و
) (4ابن عاشو مالت رير والتنوير م .171 19
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املطلب األول :أثرها يف وصايا الوالد يف التكوين األخالقي.
تعنى قصة لقمان باالهتمام بالرتبية األا ية ص الشونية ا س مية منل ال لولتة كثتا هتو

وال تتح ص وصت تتاياد البنت تته فقت تتال ( --ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) [لقثان .]19

قددال ابددن كثيددر مهتتلد وصتتايا نافعتتة تتد كاهتتا اهلل تعتتاىل عتتن لقثتتان ا كتتيما ليثتثل تتا النتتاس
ويقت تتدوا هب تتام( )1وق ددال اب ددن عاش ددوة مانتق تتا لقث تتان بابن تته إىل ا داب ص معامل تتة الن تتاس فن تتاد ع تتن
ا تقا الناس وعن التلوتر علتي م وهتلا يقتضت أمترد بإظ تا مستاواته متا النتاس وعتد نلسته كوا تد
م تتن م( .)2فينبرت ت للثس تتلم تك تتوين ه تتلد األات ت ص عق تتا ال ل تتا ومعاجل تتة األا تتاش واالحنراف تتا
األا ية من سن ال لولة كالسو والكتلب والستر ة وتترك الكت واخلتي ش والتوستط ص املشت
والتأدب لض النو ص اخل اب ما ا ارين كثا دله عليه صريح وصايا لقثان البنه.
واملتأمت تتا ص نت تتة لقثت تتان ا كت تتيم مت تتا ابنت تته جيت تتد أهنت تتا جت تتاش ص ست تتيا تكت تتوين الشونت تتية
ا س مية من النا ية ا انية والتعبديتة واألا يتة وذلت ألن هتلا ا تديا جتاش ص بدايتة التكتوين
هلتتلا الولتتد التتلا حيتتتاج إىل تربيتتة وإعتتداد ف تتو ص بدايتتة عثتترد اتتايل متتن مقومتتا التكتتوين ا قيقيتتة
فأ اد لقثتان أن يرجته متن العتد إىل وجتودد ا تاي والتعبتدا واألا ت هبتلد الوصتايا فا تتاج إىل
األسس الث صة ص مكونا الشونية ا س مية وهنا يأيت ا ديا عن التكتوين األا ت فواطبته
ب تتأال ين تتعر ا تتدد للن تتاس وال حيتق تترهم أو يتكت ت عل تتي ما ألن م تتا بع تتد مر لت تة ال لول تتة ت تتأيت مر ل تتة
الشتتباب والقتتول وفي تتا يتترى ا نستتان نلستته ويتتا ال نظ ت لتته وكب ت ا ال نتتد لتته فقتتا لقثتتان ا كتتيم
بالعثا عله تكوين شونية ولدد با الوصول إىل هلد املر لةا ألن الشونية ا س مية ينبرت أن
تعتتيش متتا النتتاس كوا تتد متتن م ال ستتيدا علتتي ما ألن هتتلا دأب متتن يعتتاي متتن التتا ص شونتتيته
وتكوينتته فيتكت علتته النتتاس و شت ص األ ض مر تاً افعتاً صتتوته عنتتد خماطبتتة ا اترينا ألنتته يتترى
نلسه فو هؤالش فجاش هلد القنة لبيان األصر اللا تدصه وهو تربيتة األطلتال منتل النترر علته
والعثتتا علتته تكتتوين م هبتتا لتكتثتتا شونتتيت م ويكتتون هلتتم تتتأص علتته جمتتتثع م و تتوم م
األات
بأا م وسلوك م.

) (1ابن كث متلس القرآن العظيمم .601 3
) (2ابن عاشو مالت رير والتنويرم .109 21
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املطلب الثاني :أثرها يف حسن التعامل مع الوالدين.
إن بت َّتر الوالتتدين و ستتن التعامتتا مع تتم متتن أعظتتم األا ت الت حيظتته هبتتا الشتتو املستتلم
وهلا اخللق يقو عله أمرين ال القويل وال العثلت فجتاش نتة إبتراهيم متا أبيته لبيتان الت القتويل
وجتتاش نتتة إمساعيتتا متتا أبيتته لبيتتان الت العثلت وهكتتلا كتتان اجلت اش متتن جتتنس العثتتا فلثتتا كتتان
التتق الت عا بتتته متتردود علتته صتتا به بت اهلل أصتتر بت َّتر إبتراهيم بأبيتته بت ولتتدد إمساعيتتا لتته وملتتا كانتته
ا سنة بعشر أمثاهلا واهلل يضاعف ملن يشاش كان بر إمساعيا بأبيه أعظم من بر إبراهيم بأبيه.

فتأمتتا كيتتف لوالتتد أن ي لتتو متتن ولتتدد االمتثتتال للتتلبح ويقتتول الولتتد ألبيتته ( ﰋ ﰌ ﰍ )

ويقودد إىل ذل وهو معه ف يوجد أعظم متن هتلا الت فتإبراهيم كتان رينتا علته أبيته بتأن يستلم
لك ينجو من علاب اهلل وإمساعيا ري عله أن حيظه أبود برله اهلل.
إن املتأما ص هات القنت جيد أننا اجتة إىل تكتوين الشونتية ا ست مية هبتلد األات
وااصة التق الت ولتلل جنتد أن اهلل يقترن ا ستان إىل الوالتدين بعتد عبادتته ص أكثتر متن مولتاا
للضل م عليه وال كن للشونية ا س مية أن تكتثا وه تعاي من الا ص التعامتا متا ا بتاش
ف ل ف ص القول وال ل ص اخل اب.
إن ال ت بالوالتتدين ال يكتتون فقتتط تتدمت م و ضتتاش توائج م بتتا بالننتتح هلتتم فالشونتتية
ا س مية معنية بتدعول آباشهتا إىل اهلل وننت م وا شتلا علتي م كثتا هتو تال إبتراهيم متا أبيته
وفيثا يل بيان ذل
أوال :قصة إبراهي –عليه السالم -مع أبيه.
فل ت ت ه ت تتلد القن ت تتة تعري ت تتف للشون ت تتية ا ست ت ت مية ف ت تتن اخل ت تتاب م ت تتا الوال ت تتدين واألدب ص
ض ترهتم والتعبتتد هلل ب تتاعت م وبتترهم والننتتح هلتتم بتتأدب ول تتف كثتتا هتتو ظتتاهر ص تك ترا ولتته

(ﮚ) عل تته ال تترغم م تتن ول تتوح ا تتق عن تتد إبت تراهيم وجت ت ش املوالل تتة عن تتد أبي تته ومقابلت تته ل تته
با نكا وال رد.

فقال(--ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙ
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ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [مرمي  .]47 42يبدأ إبراهيم –عليه الس  -ا ابه ألبيه

بل وأدب مجيا واستع اف يبد د بنداش األبول (ﭴ) يستث هبلا النداش أبوته ا انية وحيرك
مشاعرد الراكدل ي مس هبا شراف لبه ليس هلا فقط با يكر هلا النداش املؤصر أ با مرا ما
()1
كا ا اب ألبيه إن ذ تؤصر األوىل فعسه أن تؤصر األارى .
ف لا ا وا جدير بأن يلكر ليقتبس منه الدعال واملنل ون من ًجا للدعول وا وا (.)2

وكذلك في هذي القصة العديد من مكاةم ا خال  ،والتي لها تنثير مباشر في تكوين
الشخصية اإلسالمية ،ومنها:

 خلددق الصددد متتن أهتتم مميت ا شونتتية إبتراهيم ا ست مية كثتتا تتال اهلل عنتته ص للظتتةمصدي ًقام ص ا ية تتثا معىن أنه كث الند وأنه كثت التنتديق .تال (--ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ً
ﭬﭭ ﭮ ﭯ) تتال طن تتاوا ص تلست د م أا واذكتتر -أي تتا الرستتول الكتترمي --للنتتاس ص هتتلا
القتترآن نتتة أبتتي م إب تراهيم - -لك ت يعت ت وا ويقتتتدوا هبتتلا النتتيب الكتترمي ص تتول إ انتته وصتتلاش
يقينه ومجيا أا هم( )3وهو يش إىل مجيا أا إبتراهيم --ف تو القتدول والنثتوذج ص مجيتا
وص وص تتف إب تراهيم علي تته الس ت بالن تتديقية ب تتا وص تتله ب تتالنبول إش تتا ل إىل أن الن تتد
األا ت
سجية فيه وأنه كسائر األنبيتاش علتي م الست عرفتوا بت النتاس بالنتد بتا بعثتت م كثتا كتان نبينتا
صتتله اهلل عليتته وستتلم يتتدعه بتتا بعثتتته بالنتتاد األمت فاستتتقامة الداعيتتة و ستتن ست ته أدعتته إىل
بول دعوته وصقة الناس فيه(.)4
 -خلددق الحل د  ،والرحمددة ص ولتته (--ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) ،ابتتا ابتراهيم  --ستتول أبيته بتتا لم فلت هتتلد ا يتتة تظ تتر

شونتتية إب تراهيم الرل ت ا لتتيم تبتتدو وداعتتته و لثتته ص أللاظتته وتعب اتتته كثتتا وصتتله بتته فقتتال:

(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [هود . ]75

) (1أ.د .حمث تتد ب تتن عب تتدالرمحن الش تتايا ما ت توا ص نت ت إبت تراهيم – علي تته الست ت  -ص الق تترآن الك تترمي د وس
ودالال م( .م ت تؤمتر ا ت توا ص اللكت تتر ا س ت ت م 1428هت ت ت كليت تتة الش ت تريعة والد است تتا ا س ت ت مية جامعت تتة
الشا ة) ص .5
) (2خنبة من علثاش التلس وعلو القرآن م التلس املولوع لسو القرآن الكرميم .448 4
) (3حمثد سيد طن اوا متلس الوسيطم .41 9
) (4خنبة من علثاش التلس وعلو القرآن مالتلس املولوع لسو القرآن الكرميم .451 4
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 -خل د د ددق المحب د د ددة والش د د ددفقة ،بدالل د د ددة( --ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ،تتال ال خمشتترا م انظتتر كيتتف تتتو إب تراهيم --الك ت متتا
أبيه ص أ سن اتسا وسا ه أ شق مسا ما استعثاله اجملاملة والل ف والرفتق واللت واألدب
اجلثيا واخللق ا سنم( )1هبلا األسلوب ا كيم اهلاد الر يق ااطو إبراهيم أبتاد وهتو يتدعود إىل
عبادته.--

 -دفع السيئة بالتي هي أحسن فأبود يرلظ عليه ص القول كثا ص وله (ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ) وهو يترد عليته ب يتو القتول وست مة الللتظ ولت اجلانتو والكت

فيقتول

{ ﮏ} .قد ددال :البيضد دداوي فد ددي تفسد ددير :ول تته( "--ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

ابت تتا أب ت تتود اس ت تتتع افه ول لت تته ص ا ش ت تتاد باللظاظ ت تتة وغلظت تتة العن ت تتاد فن ت تتاداد بامست تته وذ يقاب ت تتا ول ت تته

(ﮚ) ب ت ت ت«يا ابين»م(.)2

تال ا متا اللوتر موإيتراد الكت بللتظ (ﮚ ) ص كتا ا تاب دليتا علته شتدل ا تو
والرغبة ص صونه عن العقاب وإ شادد إىل النواب و تد تَّتو إبتراهيم الكت ص غايتة ا ستن ألنته
نبَّ ه أوالً إىل ب ن عبادل األوصان مث أمرد باتباعه ص االستتدالل وتترك التقليتد األعثته مث َّ
ذكترد بتأن
طاعتتة الشتتي ان غت جتتائ ل ص العقتتول مث اتتتم الكت بالوعيتتد ال اجتتر عتتن ا تتدا متتا عايتتة األدب

دليا عله شدل تعلق لبته مبنتا ه ضتاشً تق األب َّتول (ﮦ ﮧ ﮨ
والرفق و وله {إي أا ُ
اف} ٌ

ﮩ ﮪ ﮫ) "( ،)3و تتال د .وهبددة الاحيلددي :ملقتتد ابتتا األب ابنتته بتتالعنف فلتتم يقتتا يتتا
بتتين كثتتا تتال إب تراهيم يتتا أبتته ...وهتتلا املو تتف ا جيتتايب متتن إب تراهيم والستتليب متتن أبيتته لتته فائدتتته
الكت ت ى ص س تتاب الت تتا يخ وال س تتيثا ص عنت ترنا ي تتا فلت ت أغل تتو البش تتر م تتن ج تتس الوصني تتة
والشرك وظ ر ا ق وب ا الباطا"(.)4

) (1ال خمشرا أبو القاسم حمثود بن عثر مالكشاف عتن قتائق غتوامض التن يتام (بت و
العريب) .19 3
) (2البيضاوا مأنوا التن يا وأسرا التأويام .12 4
) (3الرازا مملاتيح الريو التلس الكب م .545 21
) (4ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .1480-1481 2

- 238 -

دا إ يتاش الترتا

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ثانيا :قصة إسماعيل -عليه السالم  -مع أبيه.
ت َّ إب تراهيم --علتته ولتتدد إمساعيتتا متتا أى ص منامتته متتن أنتته يل تته كثتتا ق ا --

(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [النافا

 ]102فلتم

يكتتن متتن إمساعيتتا إال أن تتال ( ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) وفي تتا إشتتا ل
إىل أن إمساعيا سا ع لرله اهلل وإعانة أبيه عله تنليل ما أمرد اهلل.
ويتجلددى فددي هددذي القصددة خلددق الصددبر ،وال دذي لدده ت دنثير مباشددر فددي تكددوين الشخص دية
اإلسددالمية ،وهتتو مستتة متتن مستتا

الشونتتية ا س ت مية كثتتا تتال( --ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [األنبيتتاش  ]85والشتتاهد هنتتا ص ت نتتيب اهلل إمساعيتتا --فقتتد ص ت

عله ابت ش به له باللبح فاستستلم هلل بقولته (ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) قدال ابدن كثيدر
موإمنتتا أعلتتم ابنتته بتتلل ليكتتون أهتتون عليتته وليوت ت ص ت د وجلتتدد وع متته متتن صتتررد علتته طاعتتة اهلل
تعاىل وطاعة أبيهم(.)1
ومن ا خال المستفاد من قصة إسماعيل عليه السالم في القرآن الكري :
 -خلق الصد في الوعد ،والوفاء :فقتد ذكتر القنتة النتلا األساستية الت ينبرت أن

تش تتكا األس تتول والق تتدول لشون تتية امل تتؤمن كث تتا أ اده تتا اهلل تع تتاىل كث تتا ص ول تته (--ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ) [مرمي  ]55 54ويُ ُّ
عد الند ص الوعد من أبرز ممي ا الشونية ا س مية كثتا أشتا
إليه هلد القنة قال د .وهبة الاحيلي -محه اهلل -م إنه كان صاد الوعد مش وًا بالوفتاش مبالرًتا
وعدا ما اهلل أو ما الناس إال وىف به فكان ال يالف شياًا ممتا يتؤمر بته متن
بإجناز ما وعد فثا وعد ً
طاعة به وإذا وعد الناس بش ش أجن وعدد وناهي متن صتد وعتدد أنته وعتد أبتاد أن ينت علته
التتلبح فتتوىف بتتلل تتائ (ﰎ ﯽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ) وصتتد الوعتتد متتن النتتلا
ا ثيدل ص كا زمان ومكانم(.)2

) (1ابن كث متلس القرآن العظيمم .28 7
) (2ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .121 16
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املطلب الثالث :أثرها يف حسن التعامل مع اإلخوة -قصة يوسف  -عليه السالم  -أمنوذجاً.
إن أات الشتتو ا قيقيتتة ال تظ تتر إال متتا متتن هتتو ص غتتىن عتتن م أو الضتتعلاش ومتتن ال مكانتتة
هلتتم ب ت النتتاس أو اخلنتتو التتلين يكتتره م وتتجلتته معتتادن األا ت بنتتو ل أعظتتم ينثتتا تنتتد متتن
عحليت تتة الق ت تتو وأس ت تتيادهم ومل ت تتوك ما إذ ال ش ت ت ش يلجت تتا م إىل ذل ت ت إال أص ت تتالت م وس ت تتجيت م و س ت تتن
طباع م.
و نة يوسف عليه الس تتألق ص بيان مكا األا متا اخلنتو والضتعلاش فلي تا تتتعلم
الشون تتية ا ست ت مية العل تتو وآداب اخل تتاب و ب تتول اعت تتلا املو ات ت والتوال تتا وا س تتان
وع ة األاول ما بعض م البعض.
قال أ.د .فضل حسن عباس" :و نة يوستف وحنتن نتنعم ص اهبتا ونتليتأ ظ هلتا ستنجدها
ن تتة مليا تتة ب تتالع وال تتد وس د وس ا ي تتال ص ك تتا جماالهت تتا س تتنجد في تتا د وس الرتبي تتة واألات ت
واالجتثتتاع والتتتا يخ والسياستتة واال تنتتاد وجمتتاال أاتترىم( .)1وهددي متتن أ وع وأعجتتو القنت الت
و د ص القرآن الكرمي كثا ال تعاىل (ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [يوسف .]3
لقتتد جتتاش نتتة يوستتف ملياتتة بتتاملوا ف الت تعثتتا علتته صتتبرة الشونتتية ا ست مية مبكتتا
ومن تا مو لته متا إاوتته ص مشت دها األات فترغم ظلث تم لته وعتدواهنم عليته وتلتريق م
األا
بينتته وبت أبيتته وأايتته و متتي م لتته ص اجلُتتو إال أنتته عليتته الست كتتان علتته الرايتتة متتن مستتو اخل تتاب
ود تتة الكلثتتا واخللتتق الرفيتتا التتلا بتتا معتته اعتتتلا إاوانتته بتتا دعتتاهم وأهل تتم للثج ت ش ملنتتر
وا ام ت تتة في ت ت تا ت تتال:--

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﮌ)

[يوسف  ]92 - 89وص هلا املو ف ش د ليوسف –عليته الست -

ان تتومه فق تتالوا (ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) قد ددال ا لوسد ددي أا ااتت تتا ك
وفض تتل علين تتا ب تتالتقوى والنت ت (...وإ حن ُكنَّ تتا خل تتاطا ) أا ملتعث تتدين لل تتلنو إذ فعلن تتا م تتا فعلن تتا
ولتتلل أع ت ك وأذلنتتا ...وص تتوهلم هتتلا متتن االستتتن ال ستتانه عليتته الس ت واالع ترتاف مبتتا صتتد
من م ص قه ما ا شعا بالتوبة ما ال يله(.)2
) (1أ.د .فضا سن عباس م ن القرآنم ص .379
) (2ينظر األلوس م وح املعايم .482 12

- 240 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ويتجلى في هذا الموقف العديد من مكاةم ا خال  ،والتي لها تنثير مباشر في تكوين
الشخصية اإلسالمية ،ومنها:

خلق الحل والت افل وقبول اعتذاة المخطئين ص وله

ال تقريتتا وال تبكيتته

()1

( ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ) .

وعتتن الستتدا تتال اعتتتل وا إىل يوستتف فقتتال (ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ )
()2

يق تتول ال أذك تتر لك تتم ذن تتبكم  .وص ول تته إش تتا ل إىل أن تته ذ يع تتاتب م أو ي تتؤنب م عل تته م تتا تتاموا ب تته
اهه با تعاما مع م كثا لو أنه ذ حينا ش ش.

خلق العفو عند المقدة  ،والسمو فو اآلالم بالددعاء لمدن أسداء إليده فدي قولده (ﯕ

ﯖ ﯗ) وه تتلا اخلل تتق الس تتام ال يك تتون إال م تتن نل تتوس س تتامية وذل ت ت أن العل تتو ال تتق ص تتناع
تف عتتن م ف ستتو بتتا دعتتا هلتتم بتتاملرلرل والرمحتتة وهتتلا أبلتتغ
ا ضتتا ا ويوستتف عليتته الست ذ يعت ُ
معتتروف وال كتتن أن يكتتون إال متتن اخلُلَّت متتن النتتاس فثتتا ذ يتنتتف ا نستتان بتتالعلو فلتتن ينج ت
عظيثتا صتنا جم ًتدا إال والعلتو شتعا ًا لتها ألنته ال
م ثة ولتن ينتنا ضتا ل ولتن يبتين جم ًتداا ولتن تد ً
جيد و تًا ينتنر لنلسه وبالعلو يستتجلو ا نستان العت ل متن اهلل كثتا جتاش عتن النتيب صتله اهلل عليته
عبدا بعلو إال عًا(.)3
وسلم وما زاد اهلل ً
تتال أبتتو زهتترل مي لتتو متتن اللَّتته تعتتاىل املرلتترل هلتتم ممتتا أستتاشوا إليتته والرمحتتة هبتتم عامتتة وهكتتلا
يكون النلح اجلثيا اخلايل من املن به واللو عله ما فعلوام(.)4

خل د ددق التلط د ددف ف د ددي الق د ددول ف د ددي قول د دده (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ) [يوسف  ]100وذ يتلكر اجلتو لقولته ال تثريتو علتيكم وهتلا متن كثتال ذو ته ول لته(،)5

) (1السث ا ليب أبو العباس ش اب الدين أمحد بن يوسف بن عبد الدائم معثدل ا لاظ ص تلس أشرف
األللاظم(.ط 1ب و دا الكتو العلثية .276 1 ) 1996
) (2ابن جرير ال ا مجاما البيان ص تأويا آا القرآنم .4628 6
) (3مستتلم مصت يح مستتلمم .كتتتاب الت والنتتلة وا داب بتتاب استتت باب العلتتو والتوالتتا متتن تتديا أيب
هريرل ل اهلل عنه بر م (.)2588
) (4أبو زهرل حمثد بن أمحد بن منت له بتن أمحتد املعتروف بتأيب زهترل م زهترل التلاست م( .دا اللكتر العتريب)
.2856 7
) (5سعيد توى ماألستاس ص التلست م  2687 5وينظتر الستعدا متيست الكترمي الترمحن ص تلست كت
املنانم ص 405
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تكرمتا لتا َّ يستتت ي إاوتتهُ ومتن متتا النتلح َّأال يتلكر متا تقت َّتد
تال العليثت وذ يق حتا متن اجلتوا ً
()1
من اللنو  .وهلا من كثال ل له هبم و سن ا ابه مع م.
وص ول تته ( :ﮥﮦﮧﮨ) البادي تتةا ألهن تتم ك تتانوا أص ت ت اب ماش تتية وعث تتد وه ت ت اخليت تتا ُ
ينتقلتتون ص املتتاش واملرعتته( .)2وأن إتيتتانكم متتن الباديتتة متتن إ ستتان اهلل إيل فلتتم يقتتا جتتاش بكتتم متتن اجلتتوع

والننتتو وال تتال (أ ستتن بكتتم) بتتا تتال (ﮟﮠ) فجعتتا ا ستتان عائت ًتدا إليتته( .)3قل ددا
وفي ا كناية عن الة اللقر ال كانوا يعيشوهنا ص البادية وذ يلكرهم بتل ا الة ال كانوا علي ا.

خلددق القددول الحسددن فددي قولدده (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) تتال الع متتة
تكرمتا منته وتأدبًتاا أا و تد أ ستن يب يب
حمثد األم وأ ال يوستف ذنتو إاوتته علته الشتي ان ً
متتن بعتتد أن أفستتد الشتتي ان متتا بيتتين وب ت إاتتويت متتن عاطلتتة األاتتول و تتا متتا بيننتتا متتن وشتتيجة
الر م وهي ا سد والشر(.)4
فبتتدأ بتتلكر نلستته أوالً متتا أنتته ذ يكتتن منتته ش ت ش تتاد إاوانتته وهتتلا األدب الرفيتتا فيتته فتتا
لل رج عن م فقد نسو ما ا به إاوانه إىل ن غ الشي انا ىت يلهو عن م الضيق النلس (.)5

خلق الصبر ص وله (ﮙ ﮚﮛ ﮜ) وفيه إشا ل إىل توالعه كلل ص اخل تاب فلتم يقتا
اتقيه وص ُ .
لقد ُ
اوتتته ولرت هم وستتيظا د ًستتا يليتتد منتته
إن هتتلا التتد س التتلا أع تتاد يوستتف عليتته الست
كتا أولات التلين يعرلتون لألا تا وتتيط هبتم املنتاعو وتظلل تم الكتروب وهتلا التد س التتلا
(ﮙ ﮚ ﮛ

هتتو تتق ات عت ج ألم تراض ا يتتال االجتثاعيتتة ونعتتين بتته تتول يوستتف عليتته الست
ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ)( .)6قال ابن عاشوة فيوستف عليته الست اتقته اهلل وصت

) (1العليث جم الدين بن حمثد العليث املقدس ا نبل م فتح الرمحن ص تلس القرآنم .تقيق نو التدين
الش ُؤون ا س مية 1430هت
الش ُؤون ا س مية  -إدا لُ ُ
طالو (ط 1دا النواد إصدا ا وزا ل األو اف و ُ
 .463 3 ) 2009) (2العليث جم الدين بن حمثد العليث املقدس ا نبل م فتح الرمحن ص تلس القرآنم .تقيق نو التدين
طالو .464 3
) (3خنبة من علثاش التلس مالتلس املولوع لسو القرآن الكرميم .555 3
) (4الشيخ الع مة حمثد األم اهلر ا متلس دائق الروح والرحيان ص وايب علو القرآنم .110 14
) (5ينظر أ.د .فضا سن عباس م ن القرآنم ص 458
) (6ينظر أ.د .فضا سن عباس م ن القرآنم ص 457
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وبنيتتام صت وذ حيعت اهلل فكتتان تقيًتا أ اد يوستتف عليتته الس ت تعلتتيث م وستتائا التعتترض إىل نعتتم
يضتا بتتأهنم ذ يتقتوا اهلل فيتته وص أايتته وذ ينت وا
اهلل تعتتاىل و تتث م علتته التقتتوى والتولتتق بالنت تعر ً
علتته إيثتتا أبتتي م إيافتتا علتتي م وهتتلا متتن أفتتان اخل ابتتة أن يرتتتنم ال تواعظ اللرصتتة لقتتاش املوعظتتة
وه فرصة تأصر الساما وانلعاله وظ و شواهد صد الواعظ ص موعظته(.)1
ويتضح مما سبق ص هلا املق ا اللا يب أصر نة يوسف عليه الس ص تكتوين األات
متن ات ل تعاملته متا إاوانتته وكيتف انعكسته هتلد األات العظيثتتة إىل وا تا عثلت علته التترغم
أهنم تآمروا عليته و متود مث بتاعود بتثثن تس وغيبتود عتن أبيته عقتوداً متن الت من و رمتود متن نانته
وأجلأود بستبو هتلا الكيتد تىت صتا عبتدا ص بيته التوزير مث ُّاهتتم ص عرلته وستجن بستبو ذلت
لكنه تعاما مع م كثا ينبر عليه كشونية إس مية مكتثلة تعاما بتأا العظثتاش فتالعظيم ال
حيقد وال ينتقم وال حيسد.
ذ يكتتن يوستتف عليتته الست ص مو تتف لتتعف فا تتتاج إىل كستتو متتودل إاوانتته هبتتلا التعامتتا
با ه أا ه ا قيقية.
وهتتلا متتا ينبر ت أن نتتريب عليتته الشونتتية ا س ت مية وأا التتا ص هتتلد األا ت ف تتو يعتتد
ال ص تكوين ا ف كن لشونية إست مية أن تكتون انتقاميتةا ألن االنتقتا يلقتد ا نستان تتأص د
ص اجملتثا ف يُسثا وال يُ اع وال كتن لشونتية إست مية أن تتعامتا قتدا ألن هتلا جيعلته يستر
الكث ت متتن أبنتتاش اجملتثتتا فالشونتتية ال ت تتترص علتته التثك ت وأن تكتتون نافعتتة داعيتتةا علي تتا أن
تعثا مبقوما وأا الكستو ألبنتاش اجملتثتا ألن متن أستباب متكت يوستف عليته الست هتو متا
متي ت بتته متتن األا ت الرفيعتتة والنتتلا ا ثيتتدل متتن لتتم وعلتتو وصتتلح ول تتف والقتتول ا ستتن
تديرا
والن ت ت والتوال تتا وغ هت تتا الكث ت ت مت تتن املك تتا ومت تتن ال يتن تتف مبثت تتا ه تتلا املك ت تا فل تتيس جت ت ً
بالتثك وال أه ً له.
املطلب الرابع :أثرها يف حسن التعامل مع صاحب العمل  -قصة موسى  -عليه السالم– .
فقد أشا نة موسه ص القرآن الكرمي إىل بيان جمثوعة من األا ذا التأص ص

تكوين الشونية ا س مية ومن ا نته ص مدين كثا ص وله(--ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
) (1ابن عاشو مالت رير والتنويرم .47 13
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ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [القن  .]28 -22وفي هذي القصة
العديد من مكاةم ا خال  ،والتي لها تنثير مباشر في تكوين الشخصية اإلسالمية ،ومنها:
خلد ددق الرحمد ددة والرفد ددق بالضد ددعيف وإعاند ددة المحتد دداإل بقولت تته (ﭭ ﭮ ﭯ ) (ﭼ

ﭽ) قددال القشدديري –ةحمدده اهلل -فددي تفسدديري ":فلثتتا واىف موستته ذل ت اليتتو وشتتاهد ذل ت و آفتتا
لبه هلثا و ال ما ا بكثا؟ فقالتا  ..وليس لدينا أج م(.)1
نعان غنث ثا عن املاش
ومتتا أمجتتا متتا ذكتترد صتتا و الكشتتاف ص تناولتته هلتتلا املو تتف يتتا تتال مواملعتتىن أنتته وصتتا
إىل ذلت املتتاش و تتد ازدمحتته عليتته أمتتة متتن أنتتاس خمتللتتة متكاصلتتة العتتدد و أى الضتتعيلت متتن و ائ تتم
متتا غنيثت ثتتا مرت بت ت لل تراغ م فثتتا أا تتأ فتتته ص ديتتن اهلل تل ت اللرصتتة متتا متتا كتتان بتته متتن
الننتتو وستتقوط اتتف القتتد واجلتتوع ولكنتته مح ثتتا فأغاص ثتتا وكلافتتا أمتتر الستتق ص مثتتا تل ت
ال محتة بقتتول لبتته و تول ستتاعدد ومتتا آتتاد اهلل متتن اللضتتا ص متانتة الل تترل و صتتانة اجلبلتة وفيتته متتا إ ادل
ا تنتتاص أمتترد ومتتا أوتتته متتن التتب ش والقتتول ومتتا ذ يرلتتا عنتته علتته متتا كتتان بتته متتن انت تتاز فرصتتة
اال تس تتاب ترغي تتو ص اخلت ت وانت تتاز فرص تته وبع تتا عل تته اال ت تتداش ص ذلت ت بالن تتا واألا تتل
بست هم ومتتلاهب مم( .)2و تتال د .وهبددة الاحيلددي -محتته اهلل -مفلثتتا آفتتا موستته  --هلثتتا
دائث تا يشتترب القتتوا أوالً متتن املتتاش النتتاص ويشتترب
و مح ثتتا  ...وهتتلا شتتأن الضتتعيف متتا القتتوا ً
الضعيف بقيتة املتاش .وص هتلا اعتتلا ملوسته --عتن مباشترهتثا الستق بأنلست ثا وتنبيته علته
أن أبافا ال يقد عله السق لشيوواته وك د واستع اف ملوسه ص إعانت ثا"(.)3

تلست القشت ام( .ط 3منتر اهلياتة

) (1عبد الكرمي بن هوازن بن عبتد امللت القشت ا مل تائف ا شتا ا
العامة املنرية للكتاب) .61 3
) (2ال خمشرا أبو القاسم حمثود بن عثترو بتن أمحتد م الكشتاف عتن قتائق غتوامض التن يتام( .ط 3بت و
دا الكتاب العريب 1407هت) .401 3
) (3ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .446 -445 10
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فالتدافا التلا دفتا موسته للكت مع ثتا وستؤاهلثا هتو خنوتتته ومروشتته وشتلقته وهت صتتلا
متأصلة ص شونتيته وكيانته فلتم يكتن ك مته مع ثتا متن أجتا الكت أو تلبيتة لل اجتة النلستية ص
امليا حنو اجلنس ا ار واالنبساط ص حمادصته وحماو ته(.)1
خلد د ددق العفد د دداف كث ت تتا أش ت تتا

إلي ت تته ا ي ت تتة ص ول ت تته تع ت تتاىل ( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ) قال ابن عباس م التا حنن امرأتان ال نست يا أن ن ا م الرجالم(.)2

ون ت تترى ص ه ت تتلا اجلت ت تواب ت تترص امل ت ترأت عل ت تته ع ت تتد االا ت تتت ط بالرج ت تتال وع ت تتد
م امحت م وعد الترلرا بين م وهلا التنرف من املرأت تنرف ف را طبيع (.)3
خلددق الحيدداء :متتن أبتترز مميت ا الشونتتية ا ست مية التتق ا يتتاش وهتتو التتلا صتتو د اهلل ص

صنايتتا هتتلد القنتتة عنتتد ولتته ( --ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮚ) تتال ابتتن اجلتتوزا موص
ستتبو استتت يائ ا ص صتتة أ توال أ تتدها أنتته كتتان متتن صتتلت ا ا يتتاش ف ت متش ت مش ت متتن ذ تعتتتد
اخلروج والداول...م(.)4
فا ياش الق محيد م لوب وهو شعبة أصيلة من شعو ا ان و دح ا نستان املتنتف بته
وهتتو يتتدعو صتتا به إىل تتترك الرذائتتا والت لت باملكتتا واللضتتائا واهلثت ل والست والتتتاش ص ا يتتة
(متش ت علتته استتت ياش) للتأكيتتد أا أن ا يتتاش تعثتتق ص مشتتاعرها وأ اسيس ت ا وكياهنتتا ووجتتداهنا
ومأل علي ا وجودها وه ص طريق ا إىل موسه وتؤكد العبا ل ُّ
متكن ا ياش من ا(.)5
خل ددق ا مان ددة :م تتن مس تتا الشون تتية ا س ت مية وه تتلا اخلل تتق ه تتو ال تتلا مي ت موس تته علي تته
الس مما جعا من املرأل أن تثين عليه وت لو من أبي تا ا بقتاش عليته واستتاجا د كثتا تال 
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) فلثتتا وص تلته بتتالقول واألمانتتة تتال هلتتا أبوهتتا ومتتن أيتتن
عرفتته هتتلا منتته؟ فقالتته أمتتا وتتته فل ت فتتا النتتورل وأمتتا أمانتتته فلت ترجتته متتن النظتتر إيل و تته

) (1اخلالدا د .ص ح اخلالدا مالقن القرآي عرض و ائا وتليا أ دا م .327 2
) (2الوا دا مالوسيط ص تلس القرآن اجمليدم .395 3
) (3اخلالدا د .ص ح اخلالدا مالقن القرآي عرض و ائا وتليا أ دا م .328 2
) (4عبتتد التترمحن بتتن عل ت بتتن حمثتتد اجلتتوزا مزاد املس ت ص علتتم التلس ت م( .ط 3بت و املكتتتو ا س ت م
1404هت) .380 3
) (5اخلالدا د .ص ح اخلالدا مالقن القرآي عرض و ائا وتليا أ دا م .332 2
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هبوب الريح اله ابن عباس و تادل وابتن زيتد وغت هم( .)1قدال الاجداإل" :أا إن ات متن استتعثله
م تتن تتوا عل تته عثل ت ت وأدى األمان تتة في تتهم( )2ف تتالقول واألمان تتة ص تتلتان محي تتدتان جي تتو توفرف تتا ص
الشونية ا س مية النا ة فالقول ليقو الرجا بأعباش ا يال واألمانتة ترجتا إىل اشتية اهلل فتقد
توج ه لدعوته ف ت تشت علته أبي تا باستتاجا د
أ من أمانته ما جيعله عف اللسان والنظر
ليكلي ا وأات ا مؤنتة العثتا واال تكتاك والتبتلل وهتو توا علته العثتا أمت علته املتال قدال أبدو
ك تتيم ج تتاماا ألن تته إذا اجتثع تته الكلاي تتة واألمان تتة ص الق تتائم ب تتأمر فق تتد مت
حيد ددان مو وهل تتا كت ت
()3

املقنود"  ،قال محمد طنطاوي ":ومن مجا ص سلوكه والقه ب القتول واألمانتة كتان أهت ً لكتا
ا وحم ً لثقة الناس به عله أمواهلم وأعرال مم(.)4
إنتته أمت علتته العتترض والشتترف وأمت علتته املتتال والرتتنم وأم ت علتته متتا يوكتتا إليتته وي لتتو
منه و د مجتا موسته بت مظ ترين متن مظتاهر القتول القتول اجلستثية املتثثلتة ص متانتة اجلستم والقتول
األا ية املتثثلة باألمانة(.)5
خلددق إكددرام الضدديف وإيددواء ال ري ددب والش دريد كتتان موستته شتتابًا غريبً تا طريت ًتدا والرري تتو
لت تتعيف م ثت تتا اشت تتتد فجاشتت تته الت تتدعول إكر ًامت تتا لت تته ت تتال تعت تتاىل ( ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) قد ددال
السددمرقندي :ص تلست ولتته ( ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)م أا ملتتا أن لتته إيل
جائع تا فس تتأل ب تته ع ت وج تتا وذ يس تتأل الن تتاس
م تتن ال ع تتا فأن تتا حمت تتاج إىل ذل ت وه تتو أن تته ك تتان ً
فل ن تته اجلا يت تتان فلث تتا جعت تتا إىل أبي ث تتا أا ت تتاد بالقن تتة فق تتال أبوف تتا ه تتلا ج تتا ج تتائا .و تتال
دافا اذهيب فادعيهم(.)6
و تتال د .وهب ددة الاحيلددي موملتتا تتد إليتته ال عتتا امتنتتا و تتال إنتتا أهتتا بيتته ال نبيتتا دينن تتا
بتدنيانا وال نأاتل علتته املعتروف نًتتا فقتال شتتعيو لتيس هتلا عتتوض الستق ولكتتن عتاديت وعتتادل

) (1ينظر ابن ع ية ماحملر الوجي م .586 6
) (2ال جاج إبراهيم بن السرا بن س ا أبو إس ا ال جاج ممعاي القترآن وإعرابتهم( .ط 1بت و دا عتاذ
الكتو .141 4 ) 1988
) (3أبو يان األندلس م الب ر احمليطم .109 6
) (4حمثد سيد طن اوا مالتلس الوسيطم .379 10
) (5ينظر اخلالدا د .ص ح اخلالدا مالقن القرآي عرض و ائا وتليا أ دا م .341-340 2
) (6السثر ندا م ر العلو م .604 2
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آبائ رى الضيف وإطعا ال عا ف ينال أكا موسه عليه الست م( .)1وص هتلا القتول نظترا ألن

اهلل ال عله لسان ابنة شعيو (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ).

وص القنتتة دلي تتا عل تته أن م تتن ت تتوع بعث تتا ا تتر فعلي تته أن يع ي تته أج ت ًترا عل تته س تتبيا امل تتروشل
و سن اخللق ال عله سبيا اللرض إال أن تنا من أالد(.)2
خلد د ددق الوفد د دداء بالعقد د ددد :وذل ت ت ت

ص ولت ت تته (ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ) [القن  ]28فثن ا ل هلا ا توا تعلتم قيقتة النتد
والوفتتاش بالعقتتد التتلا يكستتو هتتلا االتلتتا فيعقتتوب تري علتته أال يشتتق علتته موستته وموستته
ري علته الوفتاش بالعقتد وذكتر أ تا األجلت ال تثتال عتد االستت اعة ص إمتتا العشتر الستنوا
وطلو منه عد املؤاالل عله ذل .
إن طبيعتتة موستته عليتته الست القائثتتة علتته الشت امة واملتتروشل والكتتر واأل حييتتة ال تقبتتا إال
كرما(.)3
الكر واللضا وهللا ذ يكتف بامل لوب منه وإمنا زاد السنت األاري فض ً و ً
و د أعجبين ك ابن عاشو ص اتتا هتلا املق تا والتلا يتدل علته مجتال تلو ته لكت اهلل
تعتاىل و تتول تتدبرد ملثتتا هتتلد املوا تف فرأيتته أن أنقلته يتتا تتال محته اهلل موالعت ل متن ستتيا ة هتتلا

اجل ت ت ت ش م ت ت تتن القن ت ت تتة امللت ت ت تتتح بقول ت ت تته تع ت ت تتاىل (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) إىل ول ت ت تته (ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ) [القنت  ]28 -22هتتو متتا تضتتثنته متتن فضتتائا األعثتتال ومنا تتو أهتتا الكثتتال وكيتتف
هيتتأ اهلل تعتتاىل موستته لتلقت الرستتالة بتتأن لبتته ص أطتوا اللضتتائا وأعظث تتا معاشتترل ستتول متتن ستتا
اهلل ومنتتاهرته ومتتا تتضتتثنه متتن انتتال املتتروشل واللتتتول ال ت استتتكنه ص نلستته متتن فعتتا املعتتروف
وإغاصة املل وف والرأفة بالضتعيف وال هتد والقناعتة وشتكر بته علته متا أستدى إليته ومتن العلتاف
والعثتتا هلتم والوفتتاش بالعقتد والثبتتا علته الع تتد تىت كتتان اامتتة ذلت
والرغبتة ص عشتترل النتا
تش تريله بالرس تتالة وم تتا تض تتثنته م تتن ان تتال النب تتوشل الت ت أب تتداها ش تتعيو م تتن تتو الق تترى وت تتأم
اخلتتائف والرف تتق ص املعامل تتة ليعت ت املش تتركون ب تتلل إن كتتان هل تتم اعتب تتا ص مقايس تتة تل ت األ توال
بأجناست ا متتن أ توال النتتيب صتتله اهلل عليتته وستتلم في تتتدوا إىل أن متتا عرفتتود بتته متتن زكت اخلنتتال بتتا
سالته وتقومي س ته وزكاش سريرته وإعانتته علته نوائتو ا تق وت وجته بأفضتا امترأل متن نستاش ومته
) (1ينظر ال يل د .وهبة ال يل مالتلس املن م .443 10
) (2حمثد بن عل الكرج القناب منكه القرآن الدالة عله البيانم .555 3
) (3اخلالدا د .ص ح اخلالدا مالقن القرآي عرض و ائا وتليا أ دا م .346 2
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إن هت إال انتتال فتتاذل فيتته بت ومتته وإن هت إال بتوا الهن تتال ست اب التتو عليتته .واهلل أعلتتم
يا جيعا ساالته وليأتس املسلثون باألسول ا سنة من أا أها النبوشل والن حم(.)1
ومن ا ل تدبر مضام هلد القنة وتلاصيا أ داص ا وتا يخ البلد اللا و عه فيه
– مدين -لله انتباه هلا املش د اللا ذ يتكر – عله د علم البا ا -ص أا مو ف
آار وال ص أا نة أارى وهو أن اهلل دفا موسه عليه الس باخلروج إىل مدين وص مدين
كانه دعول نيب اهلل شعيو -عليه الس  -ال اعتثد عله الدعول إىل عبودية اهلل وعله
حما بة سلوك س ش ل ص طباع م وأصَّر ص تعام هتم ما بعض م وهو الت ليف والبوس
واألنانية ص الكيا واملي ان وه ضية م ثة تقو عله حما بة هلا ال ثا اللا سي ر عله
سلوك م فأصب وا ال يلر ون بأا طريقة حينلون عله املال وحيققون منا م فقال تعاىل

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)

[األعراف  ]85فانعدمه عندهم املروشل وأصبح ف م أنلس م وتقيق منا م واستثر اجملتثا
يتوا هلا السلوك جي ً بعد جيا ىت أد ك اجليا اللا وصا إليه موسه عليه الس بدليا
أهنم يرون يوميًا امرأت تسقيان وما وجدنا أ ًدا من م يباد بالتعاون مع ثا أو مساعدهتثا
والش امة
فكانه ص لة موسه عليه الس إىل هلا اجملتثا مبثابة دعول عثلية ملكا األا
والعثا بأا العظثاش الكبا فباد باخلدمة و َّد املساعدل دون طلو وهلا ما لله انتباد
املرأت إىل أا هلا الرجا ص زمن اندصر فيه هلد القيم وانعدمه األا يا فثا كان
من ثا إال أن نقلتا اخل إىل أبي ثا شاكرين صنيعه مع ثا وعندما دعاد إليه وتعرف عليه وبدأ
جدا عله مبدأ
ينا ً
باالتلا معه عله عقد العثا كان هلا الشيخ الكب والرجا النا ا ر ً
الوفاش ص العقد وصرحيًا ص استودا أللاظها ألنه ص جمتثا يعيش أزم ًة ص هلا اخلُلُ حق فيوشه من
نا يته املشقة عله موسه وال يريد أن يرى فيه ما يراد ص جمتثعه من االبت از واالستر ل والبوس
وكان موسه عليه الس أبلغ ص الوفاش بالعقد وس ر أ وع مو ف عثل ص هلا املبدأ فكان
امل لوب منه اي سنوا فقط وما زاد عله ذل ا ف و من عندد وليس مل ًما به وااللت ا
بالسنوا الثثان يُعد وفاش منه ملا مت االتلا عليه إال أنه زاد سنت من عنددا ليعلث م د ًسا ص
يودا فأمت عشر سنوا وما
وأن العقود ال تضا للثعروف
كثال األا
دودا وال للوفاش ً
ً
) (1ابن عاشو مالت رير والتنويرم .110 20
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ذاك إال ألنه منوذج ص األا ا سنة.
لقد جاش هلد القنة مبكا عظيثتة ص تكتوين األات عنتد التعامتا متا صتا و العثتا
وهلد األا من مكونا الشونية ا س مية
وحيتاج ا املرش ص عثله أيا كان فل العثا د احملتاج فتستاعدد وإن ذ ي لتو منت ذلت
وإذا وجد من ال عثا له فتسأله عن اله وتتعرف عليه وفدمه بالعثا املناسو لته وص العثتا
تتد تتد املترأل احملتاجتتة فتستتاعدها واملترأل إذا وجتتد الرجتتا فت فتتتلط معتته وإذا تتتدصه معتته فبقتتد
ا اجة.
وص العثا د اجلاد فتشكرد عله جديته واألم تشكرد عله أمانتته وتنقتا هتلد النتلا
لكا من تعرفا ألن ذل من ا نناف ص قه.
ومبا أن العثا يقو عله عقد واتلا وهلا العقد لتاب ه الوفتاش فيجتو عليت أن تلت بالعقتد
وتند بالوعد وان است عه أن تقتد ج تداً إلتافياً ف تو دليتا علته كثتال شونتيت وانستانيت
ت ف متتا نل ظتته ص هتتلد األيتتا متتن أنانيتتة لتتدى كث ت متتن املتتوظل والعثتتال فتتإذا طلبتته منتته زيتتادل
عثتتا طلتتو علي تتا أجتترل جتتة أهنتتا ليستته داالتتة ص عقتتد االتلتتا بينثتتا العثتتا يتوللتته الكث ت متتن
املستتتجدا والت تتتتاج إىل مضتتاعلة ج تتد وتعتتاون فت يل ت أن يكتتون هنتتاك مكافتتأل لكتتا مستتتجد
يت لو عث ً و دوتنا ص هلا موسه عليه الس فقد اشترا زيادل عله املتلق عليه سنتان.
كمددا يتضددإ ممددا سددبق أن علددى المسددل أن يلتتتثس جوانتتو األات ص القنت القتترآي
وانوصا أا األنبيتاش صتلوا اهلل علتي م ف ت افلتة باملكتا
والتأس هبا والعثا مبقتضاها
ً
فلي تا التعلتيم عتن طريتق القتتدوا العثليتة لألنبيتاش علتي م النت ل والست ومتثثتة لشونتية املتتؤمن
كثا ينبر عليه أن يكون فالقنة القرآنية من تربية دائم.
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اخلامتة
ا ثد هلل وكله وس عله عبادد اللين اص له وبعد
فإن أهم النتائ ال توصا إلي ا البا ا تتثثا فيثا يأيت
 -1إن القنة القرآنية أحد المصادة ا ساسية ص تكوين الشونية ا س مية املتوازنة.
 -2إن من الرايا ال توات ا القنة القرآنية ه تكوين شخصية إسدالمية متكاملدة مدن حيدث
اإليمان والعباد وا خال .
 -3إن القنة القرآنية تتناول ا س العامة في تكدوين الشخصدية اإلسدالمية بحسدب المقدام
فلت موالتتا تتنتتاول جانبتاً إ انيتاً وص موالتتا تتنتتاول جانبتاً عباديتاً وص موالتتا تتنتتول جانبتاً
أا ياً وص موالا تتناول جانباً إ انياً عبادياً وأ ياناً عبادياً أا ياً وأحيانا تتنداول هدذي
ا س والمكونات في سيا واحد كما هدو الحدال فدي قصدة إبدراهي -عليده السدالم،-
وقصة لقمان الحكي مع ابنه.
 -4إن الثبات على الدين ال يكون إال بمقدداة مدا يحملده المدرء مدن إيمدان بداهلل وهتلا الثبتا
يتم تكوينه من ا ل د اسة ن األنبياش والنا .
 -5إن بنتتاش اجملتثعتتا وعثتتا ل األ ضا البددد أن تقددوم علددى مكدداةم ا خددال كددالقو وا مانددة
والبددذل وخدمددة اآلخدرين والوفدداء بددالعقود والعفددو وغ هتتا الكثت وبتتدون يتتا هتتلد املكتتا
ين ا اجملتثا سلوكيًا وينبح عرلةً ل وال ضا ته وفقدان وته ووجودد.
ومن أه التواليات ما ينتي:
العثتا علته تنتتاول هتلا املولتوع بشتتكا متستا ص ستالة علثيتتة واستتوراج الكنتوز املتتتوفرل ص
نت ت الق تترآن وعق تتد دو ا وو ش عث تتا م تتا ال تتدعال وال ت ت ب عل تته اس تتتوراج ه تتلد املكون تتا
وتويل ا إىل برنام عثلت ص ياتنتا وتعام تنتا ص اجملتثتاا لكت نرتقت بأنلستنا وأمتنتا فلت األنبيتاش
أسول و دول وما ذكر نن م إال ل تداش هبم.
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املصادر واملراجع
ابن اجلوزا عبتد الترمحن بتن علت بتن حمثتد اجلتوزا مزاد املست ص علتم التلست م( .ط 3بت و املكتتو
ا س م 1404هت).
ابن تيثيتة تقت التدين أبتو العبتاس أمحتد بتن عبتد ا لتيم بتن تيثيتة ا تراي مجمثتوع اللتتاوىم .عبتد الترمحن بتن
حمث تتد ب تتن اس تتم (ط 1الس تتعودية جمث تتا امللت ت ف تتد ل باع تتة املنت ت ف الشت تريف املدين تتة النبوي تتة
.) 1995
اب تتن جري تتر ال ت ت ا أب تتو جعل تتر حمث تتد مج تتاما البي تتان ع تتن تأوي تتا آا القت ترآنم .تقي تتق أمح تتد عب تتد ال تترزا
وآارين (ط 2دا الس .) 2007
ابتتن ج ت ا حمثتتد بتتن أمحتتد بتتن حمثتتد بتتن ج ت ا مالتس ت يا لعلتتو التن يتتام .تقيتتق حمثتتد بتتن ستتيدا حمثتتد
موالا (ط 1ب و دا الضياش .) 2013
ابن عاشو حمثد ال اهر بن عاشو التونس مالت رير والتنوير م( .الدا التونسية للنشر – تونس).
ابتتن عثيثت حمثتتد بتتن صتتا بتتن حمثتتد مأصتتول ص التلست م .أشتترف علتته تقيقتته ستتم الت قيتتق باملكتبتتة
ا س مية (ط 1السعودية املكتبة ا س مية 1422هت .) 2001 -
ابتتن عثيثت حمثتتد بتتن صتتا بتتن حمثتتد متلست اللاتتتة والبقترلم( .ط 1املثلكتتة العربيتتة الستتعودية دا ابتتن
اجلوزا  1423هت).
اب تتن عثيث ت حمث تتد ب تتن ص تتا ب تتن حمث تتد مجمث تتوع فت تتاوى و س تتائا اب تتن عثيث ت م ب تتاب أه تتداف العقي تتدل
ا س مية (املوسوعة الشاملة).
ابتتن ع يتتة أيب حمثتتد عبتتد ا تق بتتن ع يتتة األندلس ت ماحملتتر التتوجي ص تلس ت الكتتتاب الع ي ت م .تقي تتق
الر الة اللا و وآارين (ط 2دمشق دا اخل .) 2007
ابتتن كثت حمثتتد بتتن إمساعيتتا بتتن كث متلست القترآن العظتتيمم .تقيتتق ستتام بتتن حمثتتد س ت مة (ط 2دا
طيبة للنشر والتوزيا 1420هت .) 1999 -
ابتن منظتو حمثتد بتتن مكتر بتن علتته أبتو اللضتا مجتتال التدين ابتن منظتتو األننتا ا الرويلعته ا فريقتته م
لسان العربم( .ط 6ب و دا صاد .) 2008
أبو يان األندلس حمثد بن يوسف مالب ر احمليطم( .ط 2ب و دا الكتو العلثية .) 2007
أبو زهرل حمثد بن أمحد بن من له بن أمحد املعروف بأيب زهرل م زهرل التلاس م( .دا اللكر العريب).
أبتتو زهترل حمثتتد بتتن أمحتتد بتتن منت له بتتن أمحتتد املعتتروف بتتأيب زهترل ماملعجت ل الكت ى القترآنم( .دا اللكتتر
العريب).
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أبت ت توبكر اجل ائ ت تترا مأيس ت تتر التلاست ت ت لكت ت ت العلت ت ت الكبت ت ت م( .ط 5الس ت تتعودية مكتب ت تتة العل ت تتو وا ك ت تتم
1424هت.) 2003/
أمحد اللاس مالب ر املديدم (القاهرل 1419ه)ت.
أمحتتد ابتتن فتتا س ممعجتتم مقتتاييس اللرتتةم .تقيتتق عبتتد الس ت حمثتتد هتتا ون (دا اللكتتر 1399هت ت -
.) 1979
األزهرا أبو مننو حمثد بتن أمحتد األزهتر األزهترا اهلتروا مهتتليو اللرتة م( .ط 1التدا املنترية للتتأليف
والرتمجة 1384هت).
األلوست ت شت ت اب ال تتدين حمث تتود اب تتن عب تتد اهلل ا س تتيين األلوست ت م وح املع تتاي ص تلست ت القت ترآن العظ تتيم
والسبا املثايم .تقيق ماهر بوش (ط 1ب و مؤسسة الرسالة 1431ه .) 2010
بامسة العسيل مبناش الشونية االس مية املعاصرلم( .ط 1ب و دا اللكر).
البيضتتاوا عبتتد اهلل بتتن عثتتر بتتن حمثتتد الش ت ازا البيضتتاوا مأن توا التن يتتا وأس ترا التأويتتام .تقيتتق حمثتتد
عبد الرمحن املرعشل (ط 1ب و دا إ ياش الرتا العريب 1418هت).
الت ام د .نقرل الت ام مسيكولوجية القنة ص القرآنم( .الشركة التونسية للتوزيا .) 1974
اجلرجاي عل بن حمثد بن عل ال ين الشتريف اجلرجتاي مالتعريلتا م .تقيتق مجاعتة متن العلثتاش بإشتراف
الناشر (ط 1ب و دا الكتو العلثية 1403هت .) 1983-
ا جازا حمثد حمثود مالتلس الوالحم( .ط  10ب و دا اجليا اجلديد 1413هت).
اخلالتدا د .صت ح اخلالتتدا مالقنت القترآي عتترض و تائا وتليتا أ تتدا م( .ط 3دمشتق دا القلتتم
.) 2011
اخل يتتو جتتا اهلل عثتتر بتتن ستتليثان م ن ت الق ترآنم ( .تتا مقتتد لنيتتا الش ت ادل العاليتتة كليتتة الش تريعة-
جامعة االما حمثد بن سعود ا س مية الرياض 1393ه).
اخل يو عبد الكرمي اخل يو مالقن ال ُقحرآي ص منظومه ومل ومهم( .ب و لبنان) (د.) .
ال ترازا ُحم َّثتتد بتتن عثتتر بتتن س ت القرش ت ال ستتتاي الشتتافع الت َّترازا مملتتاتيح الريتتو املعتتروف بالتلس ت
الكب م( .ط 3ب و دا إ ياش الرتا العريب  1420ه).
الروم أ.د .ف د الروم مد اسا ص علو القرآنم( .ط 16السعودية مكتبة املل ف د .) 2009
ال بيتدا حمثتد بتن حمثتد بتن عبتد الترزا ا ستيين أبتو اللتيض امللقتو مبرتضته الَّبيتدا متتاج العتروس متتن
جواهر القاموسم .تقيق جمثوعة من احملقق (دا اهلداية).
ال جتتاج إب تراهيم بتتن الستترا بتتن س ت ا أبتتو إس ت ا ال جتتاج ممعتتاي الق ترآن وإعرابتتهم( .ط 1ب ت و دا
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عاذ الكتو .) 1988
ال يل د .وهبة بن من له ال يل مالتلس الوسيطم( .ط 1دمشق دا اللكر  1422 -هت).
ال يل ت د .وهبتتة بتتن من ت له ال يل ت مالتلس ت املن ت ص العقيتتدل والش تريعة واملتتن م( .ط 12دمشتتق
دا اللكر .) 2014
ال تتاي حمثتتد عبتتد العظتتيم الُّح تتاي ممناهتتا العرفتتان ص علتتو القترآنم( .ط 3منتتر م بعتتة عيستته البتتايب
ا ليب وشركاد).
ال خمشتترا أبتتو القاستتم حمثتتود بتتن عثتترو بتتن أمحتتد ال خمشتترا جتتا اهلل م الكشتتاف عتتن قتتائق غ توامض
التن يام( .ط 3ب و دا الكتاب العريب 1407هت).
ال خمشتترا أبتتو القاستتم حمثتتود بتتن عثتترو بتتن أمحتتد ال خمشتترا جتتا اهلل مأستتاس الب غتتةم( .ط 1ب ت و
دا الكتو العلثية .) 1998
س تراج التتدين عثتتر ا نبل ت ماللبتتاب ص علتتو الكتتتابم( .ط 1ب ت و دا الكتتتو العلثيتتة  1419ه ت -
.) 1998
الس تتعدا عب تتد ال تترمحن ب تتن ناص تتر ب تتن عب تتد اهلل الس تتعدا متيست ت الكت ترمي ال تترمحن ص تلست ت كت ت املن تتانم.
(ط 1مؤسسة الرسالة .) 2000
سعيد وى ماألساس ص التلس م( .ط 6القاهرل دا الس 1424هت).
الستتثر ندا أبتتو الليتتا ننتتر بتتن حمثتتد بتتن إبتراهيم الستتثر ندا اللقيتته ا نل ت م تتر العلتتو م( .ب ت و دا
اللكر).
الس تث ا لتتيب أبتتو العبتتاس ش ت اب التتدين أمحتتد بتتن يوستتف بتتن عبتتد التتدائم املعتتروف بالستتث ا لتتيب
معثدل ا لاظ ص تلس أشرف األللاظم( .ط 1ب و دا الكتو العلثية .) 1996
الشتتايا أ.د .حمثتتد بتتن عبتتد التترمحن الشتتايا ما توا ص ن ت إب تراهيم – عليتته الس ت  -ص الق ترآن الك ترمي
د وس ودالال م( .متؤمتر ا توا ص اللكتتر ا ست م ت كليتتة الشتريعة والد استتا ا ست مية جامعتتة
الشا ة 1428ه).
الشعراوا حمثد متويل م تلس الشعراوا اخلواطرم( .ط 1منر م ابا أابا اليو .) 1997
الشتتوكاي حمثتتد بتتن عل ت بتتن حمثتتد بتتن عبتتد اهلل الشتتوكاي اليثتتين م فتتتح القتتديرم .تقيتتق د .عبتتد التترمحن
.) 2014
عث ل (ط 1ب و دا ابن
الن تتنعاي عب تتد ال تترزا ب تتن ف تتا الن تتنعاي م تلست ت عب تتد ال تترزا الن تتنعايم( .ط 1بت ت و دا الكت تتو
العلثية).
- 253 -

أثر القصة القرآنية في تكوين الشخصية اإلسالمية ،د .نبيل بن محمد مرعي سعيد

طن تتاوا حمث تتد س تتيد طن تتاوا مالتلس ت ت الوس تتيطم( .ط 1الق تتاهرل دا هنض تتة من تتر لل باع تتة والنش تتر
والتوزيا .) 1997
عباس أ.د .فضا سن عباس م ن القرآن الكرميم( .ط 3دا النلائس .) 2010
العليث ت جم ت التتدين بتتن حمثتتد العليث ت املقدس ت ا نبل ت م فتتتح التترمحن ص تلس ت الق ترآنم .تقيتتق نتتو
الش ت ت ُتؤون
الش ت ت ُتؤون ا س ت ت مية  -إدا لُ ُ
ال ت تتدين طال ت تتو (ط 1دا الن ت تواد إص ت تتدا ا وزا ل األو ت تتاف و ُ
ا س مية 1430هت .) 2009 -
الر ايل حمثد بن حمثد الر ايل أبو امد مإ ياش علو الدينم( .ب و دا املعرفة).
اللتا ايب مالنت اح تتاج اللرتة وصت اح العربيتةم .تقيتق أمحتد عبتتد الرلتو ع تا (ط 4بت و دا العلتتم
للث ي  1407هت .) 1987 -
اللراهي تتدا اخللي تتا ب تتن أمح تتد اللراهي تتدا مكت تتاب العت ت م .تقي تتق م تتدا املو ومت ت والس تتامرائ (دا
ومكتبة اهل ل).
اللتتوزان صتتا بتتن فتتوزان بتتن عبتتد اهلل اللتتوزان شتترح عقيتتدل ا متتا اجملتتدد حمثتتد بتتن عبتتد الوهتتاب اوصتتاف
اللر ة الناجية.
القرطيب أبو عبد اهلل حمثد بن أمحد بن أيب بكتر بتن فترح األننتا ا اخل جت تس التدين القترطيب م اجلتاما
أل كا القرآنم .تقيق عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك (ط 1مؤسسة الرسالة .) 2013
تلست القشت ام( .ط3
القشت ا عبتتد الكترمي بتتن هتوازن بتتن عبتتد امللت القشت ا مل تتائف ا شتتا ا
منر اهلياة العامة املنرية للكتاب).
الكرج القناب حمثد بن عل الكرج القناب منكه القرآن الدالة عله البيانم.
الكل تتوا أي تتوب ب تتن موس تته ا س تتيين القر ت ت الكل تتوا أب تتو البق تتاش ا نلت ت م الكلي تتا م .تقي تتق ع تتدنان
د ويش
املتتاو دا أبتتو ا ستتن علت بتتن حمثتتد بتتن حمثتتد بتتن بيتتو البنتترا البرتتدادا م النكتته والعيتتونم( .بت و
دا الكتو العلثية).
جمثوعة من البا ث م املعجم الوسيطم .جمثا اللرة العربية بالقاهرل (الناشر دا الدعول).
حمثد املنرا (ب و مؤسسة الرسالة).
حمث تتد واس لعجت ت  -ام تتد ص تتاد ني تتيب ممعج تتم لر تتة اللق تتاشم( .ط 2دا النل تتائس لل باع تتة والنش تتر
والتوزيا  1408هت .) 1988 -
املراغ ت أمحتتد بتتن من ت له املراغ ت متلس ت املراغ ت م( .ط 1منتتر شتتركة مكتبتتة وم بعتتة من ت له البتتا
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ا ليب 1365هت.) 1946 -
املرا حمثد املرا متلس القرآن الع ي م (ط 1القاهرل اللا و ا ديثة 1423هت .) 2002 -
من له ف ث مالن ة النلسيةم( .ط 2القاهرل .) 1955
مقاتتتا بتتن ستتليثان أبتتو ا ستتن مقاتتتا بتتن ستتليثان بتتن بش ت األزدا بتتالوالش البلو ت متلس ت مقاتتتا بتتن
سليثانم( .ط 1ب و دا الكتو العلثية 1424هت .) 2003 -
مناع الق ان ممبا ا ص علو القرآنم( .ط 2مؤسسة الرسالة .) 199
املن األا و قو ا نسان ص القرآن الكرمي (املوسوعة الشاملة).
خنبتتة متتن علثتتاش التلس ت وعلتتو الق ترآن بإش تراف أ.د .من ت له مستتلم م التلس ت املولتتوع لستتو الق ترآن
الكرميم( .ط 2جامعة الشا ة .) 2013
النستتل أبتتو ال كتتا عبتتد اهلل بتتن أمحتتد بتتن حمثتتود تتافظ التتدين النستتل متلست النستتل متتدا ك التن يتتا
و ق تتائق التأوي تتام .تقي تتق يوس تتف علت ت ب تتديوا (ط 1بت ت و دا الكل تتم ال ي تتو 1419هت ت -
.) 1998
اهلتتر ا الشتتافع الشتتيخ الع متتة حمثتتد األمت بتتن عبتتد اهلل األ مت العلتتوا اهلتتر ا الشتتافع متلست تتدائق
ال تروح والرحيتتان ص وايب علتتو الق ترآنم .إش تراف ومراجعتتة د .هاشتتم حمثتتد عل ت بتتن س ت م تتدا
(ط 1ب و دا طو النجال 1421هت .) 2001 -
الوا دا أبو ا سن عل بن أمحد بن حمثتد بتن علت الوا تدا مالوستيط ص تلست القترآن اجمليتدم( .ط1
ب و دا الكتو العلثية 1415هت .) 1994 -
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دراسة حلال "كثري بن عبد اهلل املزني"
مع دراسة حديثية حلديث" :الصلح جائز بني املسلمني"
A Study of "Kuthayyir bin Abdullah Al – Muzani's" status
With a study of the hadith: "reconciliation is permissible
"among Muslims

إعداد:
د .حممد بن سامل بن عبد اهلل احلارثي
األتساذ اشماذك بذحلديث وعلومه جبذمة يبة بذشمدين اشمنوكة

دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على كتسول اهلل نةبنذ حممد وآله وصحةه ومن وااله ،أمذ بةد:
فقد كذن موضوع هذا الةحث :دكاتس حذل كثري بن عةد اهلل بن عمرو بنن عنوا اشمن و ،و ن
اق نوال علمننذر اوننرع والاةننديا فبننه ،وال ،ننب ببنرننذ ،وفننا مننذ قننركه علمننذر اوننرع والاةننديا ،ذو ن
أق نوايف ذ ه ننذا ال نراوأ ،م ننذ ب ننح أه نند مرا ننخ اوننرع وه ننو :ال ننذ  ،وأ ن مرا ننخ او ننرع ،وه ننو:
الضة .
وه نندا الةح ننث :ةلبن ن و وض ننب موقن ن ايفم ننذم ال،م ننذأ ذ ص ننحبحه و س ننبنه حل ننديث كث ننري
ابن عةد اهلل اشم و ،وببذن صح مذ نُسخ لبنه منن الاسنذها ذ صنحب األحذدينث و قويارنذ ،بننذر علنى
قوياه حلديث الصل ذئ بح اشمسلمح ،و لك بدكاتس احلديث ،وخترجيه بةبذن يرقه وهواهده.
وقنند تسننل ذ هننذا الةحننث اشمنننرا االتسنناقرائو ،بااة ن أق نوال األئم ن  ،والةحننث ذ اشمرويننذ ،
وقد كذن من أه الناذئا اليت وصل لبرذ ذ هذا الةحث :أن كثري بنن عةنداهلل بنن عمنرو بنن عنوا
اشم و ،ضةب يةارب به ،وذ حديثه ن نذكة ،فنا ا وافقن كوايانه كواين ننريه منن الثقنذ قُةلن و قنو ،
و صحب ايفمذم ال،مذأ حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" العاضذده باواهد قوينه ،فنال ينةغنو
أن ُُتنندك أح ننذم هننذا ايفمننذم اولبننا ،وهننو لمبننذ أمننري اشمن منح ذ احلننديث ،فننان صننحب ال،مننذأ أو
سبنه ألحذديث كواة ذل ه فبر ٌ من األئم  ،ال يدل على أنه قند سنذها ذ احل ن علنى هنذه
األحذديننث ،فانننه مننن أهننا االتسنناقرار الاننذم ،واشمةرفن بذحلننديث وعللننه ،وقنند ح ن علننى أحذديننث كواة
ُوص ن وا بذلضننة نننري كثننري بننن عةننداهلل ،منننر علننى تسننةبا اشمثننذل :عةننداهلل بننن حممنند بننن عقبننا ،فقنند
وحسن حديثه ال،مذأ ،بنذر على تس اله لابخه ايفمذم الةخذكأ.
ضة ه من النقذدَّ ،
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Abstract
All Praise be to Allah and may His peace and blessings be upon our Noble
Prophet Muhammad (salalahu alaihi wa sallam), his family and companions.
The topic of this research is a study about Kuthayyir bin Abdullah bin Amr
bin Auf Al-Muzani's status, and a collection of the saying of the scholars on him
according to the science of Al-Jarh wa Ta'deel (criticizing and praising), because
their sayings on him varies between the highest level of criticism which is: lying,
and the lowest level of criticism which is: weak.
The purpose of this research is to clarify the position of Imam Al-Tirmidhi
in his authentication of the hadith narrated by Kuthayyir bin Abdallah al-Muzani,
and to explain the correctness of what was attributed to him such as leniency in
authentication of hadiths based on his authentication of the hadith: "reconciliation
is permissible among Muslims". Therefore, I studied the hadith and its narrators.
In this research, I used the inductive method, by studying the sayings of the
scholars and searching for various narrations. The most important results of this
research included: that Kuthayyir bun Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani is
considered weak (in his narrations of hadiths) this his hadiths are denounced, but
when his hadith corresponds to the hadith of thiqaat (who are considered
trustworthy), it will be accepted and empowered. The authentication of the hadith:
"reconciliation is permissible among Muslims" by Imam Tirmidhi is because it
was empowered by other evidences, so therefore it is not permissible to condemn
the judgments of this great scholar, who was a student to the commander of the
believers in Hadith. The authentication by Imam At-Tirmidhi, which was not
accepted by some imams, does not indicate that he was lenient in ruling on these
hadiths, because he was a prominent scholar and a genius in the science of Hadith.
Likewise, he has presented his judgment on other hadiths narrated by other people
apart from Kuthayyir such as Abdullah bin Muhammad bin Aqeel who was
criticized as weak by some of the examiners of Hadith, while At-Tirmidhi
authenticated him based on the question he asked his teacher Imam Al-Bukhari.
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املقدمة
فس َنمذ بنه ،وأهنرد
احلمد هلل الذأ ا ص بذلةل و َّ
سمى به ،وأفذض على نةبهﷺ مذ هذر مننه َ
أن ال لننه ال هلل وحننده ال ه نريك لننه ،وأهننرد أن نةبنننذ حممنندا عةننده وكتس نوله ،صننلى اهلل وتسننل وبننذك
متسك هبديه و أتسى به.
علبه ،وعلى آله وأصحذبه ،ومن َّ
أمذ بةدَّ :
فان من ضبا اهلل ةذىل يفذه األم أن ةلرذ َّأم ايفتسنذد ،وا اصنرذ بنه دون تسنذئر
األم ن  ،ضننبال يفننذ ،وح يننذ لنندينرذ ،قبقننذ للوعنند الصننذد مننن اريةننري الةلننب  ،ذ ال اننذ احل ننب :

ﱳ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﱲ( " ،)1ايفتس نننذد م ننن ال نندين ،ول ننوال ايفتس نننذد لق ننذل م ننن
هذر مذ هذر" ،كمذ قذل عةداهلل بن اشمةذك (.)2
و ن ا االا أقوال أئمن اونرع والاةنديا ذ احل ن علنى األتسنذنبد وكواُتنذ ،كنذ االا ال قرنذر
ذ اشمسننذئا ال قرب ن  ،وال ي ننذد إلننو كاو ال و ةنندَّد أق نوال األئم ن فبننه رحننذ و ةننديال ،قننذل ايفمننذم
ال،مننذأ" :وقنند ا الن األئمن مننن أهننا الةلن ذ ضننةب الر ننذل ،كمننذ ا ال نوا ذ تسننوم لننك مننن
الةل "(.)3
و نننه ذ أانننذر قنراراا ذ كاننذ مبن ان االعانندال للحننذف ،الننذهت كعننه اهلل ،اتسنناوق ا عةننذكةٌ لننه
نديث كثنري بنن عةند اهلل بنن عمنرو بنن عنوا اشمن و ،عنن أببنه ،عنن نده،
ايفمذم ال،منذأ ح َ
حح كوم ُ
أن كتس ننول اهلل ﷺ ق ننذل" :الص ننل ننذئٌ ب ننح اشمس ننلمح ،ال ص ننلحذ ح ن َّنرم ح ننالال ،أو أح ن َّنا حرام ن نذ،
واشمسلمون على هنروير  ،ال هنريذ ح َّنرم حنالال ،أو أح َّنا حرامنذ" .مث قنذل أبنو عبسنى :هنذا حنديث
حسن صحب (.)4
ف َّ
اةقةه الذهت فقذل" :وأمذ ال،مذأ فروم من حديثه :الصل نذئ بنح اشمسنلمح ،وصنححه،

( )1تسوكة احلجر اآلي (.)9
( ) 2مسننل بننن احلجننذري القاننريأ" ،مقدمن صننحب مسننل " .قبننا :حممنند فن اد عةنند الةننذقو( ،ط ،1بننريو  :داك
حبذر ال،اث الةريب .15 :1 ،)1412
( )3حممد بنن عبسنى ال،منذأ" ،الةلنا الصنغري اشمطةنوع من اونذم لل،منذأ" قبنا :بنراهب عطنوة عنوض(،ط،2
مصر :هرك م اة ومطةة مصط ى الةذيب احللت وأوالده .756 :5 ،)1395
( )4أ ر ه حممد بن عبسى ال،مذأ" ،اوذم ال ةري" ،قبا :د .باذك عواد مةروا( ،ط ،1بريو  :داك الغر
ايفتسن ننالمو1996 ،م) أب ن نوا األح ن ننذم ،بن ننذ  :من ننذ كن ننر عن ننن كتسن ننول اهلل ﷺ ذ الصن ننل بن ننح النن ننذ :3
28ع.1352
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يةامد الةلمذر على صحب ال،مذأ"(.)1
فلرذا ال ُ
ولننذلك عننده مننن اشماسننذهلح ذ اوننرع والاةننديا ،فقننذل بةنند كننره لحئم ن اشماةناننح ذ اوننرع،
اشماثةاح ذ الاةنديا" :وقسن ذ مقذبلن هن الر كنأيب عبسنى ال،منذأ ،وأيب عةند اهلل احلنذك  ،وأيب ب نر
اشماسذها كذل،مذأ ،واحلذك "(.)3
الةبرقو ماسذهلون"( .)2وقذل أيضذ" :و
ُ
وللحذف ،الذهت عةذكا و ةقةذ على سح ايفمذم ال،مذأ قرية من هذه(.)4
وكننا مننن يننا ل ذ سننذها ايفمننذم ال،مننذأ يننذكر أن ايفمننذم ال،مننذأ سننذها ذ احل ن علننى
حننديث كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا ال هننرأ بأنننه حسننن صننحب  ،وأن كثنريا هننذا هننو أحنند
أمثلن ن أولا ننك ال ننرواة ال ننذين ننذل ف ننبر ايفم ننذم ال،م ننذأ الةلم ننذر ،وأن ننه س ننذها مةرن ن  ،وق نند َّ
كذب ننه
الاذفةو ،وأبو داود ،وضة ه ابن مةح ونريه  -كمذ تسبأا-
قذل الاوكذو :قذل الةراقو" :ال يُقةنا هنذا الطةنن مننه -أأ :النذهت -ذ حنا ال،منذأ ،و نذ
رننا ال،مننذأ مننن ال يةرفننه كننذبن ح ن م ،و ال فرننو مننذم مةامنند علبننه ،وال ان ن أن إننذل ا ارننذده
ا ارننذد نننريه ذ بةننا الر ننذل ،وكأنننه كأم مننذ كآه الةخننذكأ ،فانننه ُكوأ عنننه أنننه قننذل ذ حننديث كثننري
عننن أببننه عننن ننده ذ ةننري الةبنندين :نننه حننديث حسننن ،ولةلننه ننذ ح ن علبننه بذحلسننن بذعاةننذك
الاواهد ،فذك بو ود حديث هذهد له ىل دك احلسن(.)5
والةلن ن عن نند م ننن يصن ن ه بذلاس ننذها م ننذ ك ننره اب ننن الق ننب كع ننه اهلل ق ننذل ":ال،م ننذأ يص ننح
( )1حممن نند بن ننن أعن نند الن ننذهت" ،مب ن ن ان االعان نندال" قبن ننا :علن ننو حممن نند الةجن ننذوأ( ،ط ،1بن ننريو  :داك اشمةرف ن ن ،
1382ه).407 :3 ،
( ) 2حممد بن أعد الذهت " ،كر من يةامد قوله ذ ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" اشمطةوع ضمن كاذ " :أكبن
كتسذئا ذ علوم احلديث" قبا :عةدال اذع أبو ندة( ،ط ،4بريو  :داك الةاذئر1410 ،ه) .172
( )3حممنند بننن أعنند الننذهت" ،اشموقين ذ عل ن مصننطل احلننديث" ،قبننا :عةنند ال اننذع أبننو نُنندة( ،ط ،2حلننخ:
م اة اشمطةوعذ ايفتسالمب 1412 ،ه).83 ،
( )4منرذ :قوله ذ ر حممد بن احلسن ايفمداو عندمذ كر حديث أيب تسةبد اريدكأ مرفوعنذ ":يقنول اهلل :منن
حسننه ال،مننذأ فلن ُ سنن.
هننغله قنرارة القننرآن عننن دعننذئو ومسننأليت أعطباننه أفضننا انوا الاننذكرين" قننذلَّ :
الذهت" ،مب ان االعادال" .515 :3
ومنرنذ :قولنه عنندمذ كنر حنديث ابنن عةنذ كضننو اهلل عنرمنذ :أن الننت ﷺ د نا قنربا لنبال فأُتسنرري لنه تسنراري.
حس ننه ال،مننذأ م ن ضننة االا ن فبننه ،فننال يُغنن ،باحسننح ال،مننذأ ،فةننند الذقق ن نذلةرننذ ضننةذا".
قننذلَّ " :
الذهت "مب ان االعادال" .416 :4
( )5الاوكذو" ،نبا األويذك" .292 :3
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أحذديث مل ياذبةه نريه على صنحبحرذ ،بنا يصنح منذ يضنة ه ننريه أو ين نره ،فاننه صنح حنديث
كثري بن عةداهلل ابن عمرو بن عوا "( ،)1وبح كالم األئم ذ هندة ضنة ه فقنذل ":ويصنح أيضنذ
حديث حممد ابن تسحذ  ،وهو أعذك من صحبحه حنديث كثنري هنذا ،ويصنح أيضنذ للحجنذري بنن
أكيننذة م ن اهننارذك ضننة ه ،ويصننح حننديث عمننرو بننن هننةبخ ،وأحسننن كننا ايفحس ننذن ذ ل ننك،
واشمقصود أنه يصح مذ ال يصححه نريه ومذ إذل ذ صحبحه"(.)2
حسنن ال،منذأ ذ كاذبنه منن أحذدينث موضنوع  ،وأتسنذنبد واهبن  ،منرنذ
وقذل ابن دحب " :وكن َّ
هذا احلديث ،فان احلسن عنده مذ ن ل عن دك ن الصنحب  ،وال ينُ َنرد علبنه ال منن كالمنه ،فاننه قنذل
فبه علله-النيت ذ كاذبنه -اونذم " :واحلنديث احلسنن عنندنذ منذ ُكوأ منن ننري و نه ،ومل ي نن هنذ ا وال
ذ تسنذده من يار بذل ذ "(.)3
أل ننا هننذا ..ولسننرب أق نوال أهننا الةل ن ذ هننذا ال نراوأ ،ودكاتس ن حننديث" :الصننل ننذئ بننح
اشمسلمح :الذأ كواه كثري بن عةد اهلل عن أببه عن ده ،وصححه ال،مذأ ،فذقاضنى وصن األئمن
له بذلاسذها ،لذا ..اتسناةن اهلل ذ ال اذبن ذ هنذا اشموضنوع وهَّبانه (:دكاتسن حلنذل كثنري بنن عةند اهلل
اشم و ،م دكاتس حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح").
حدود الدراسة:
يان ننذول ه ننذا الةح ننث دكاتس ن ح ننذل كث ننري ب ننن عة نند اهلل ،ومةرف ن أق نوال علم ننذر او ننرع والاة ننديا،
وال ،ب ببنرذ ،م دكاتس حديثب طةبقب حلديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح".
منهج البحث:

أمذ منرا الةحث ،ف ذن كذلاذيل:
أوالً :تسل اشمنرا االتساقرائو االتسانةذيو.
ثانياً :ة أقوال أئم اورع والاةديا ذ كثري بن عةد اهلل ،على تسةبا االتسابةذ  ،مر ةذ يفنذ
حسخ الاسلا ال م لوفذة قذئلبرذ.
( )1حممنند بننن أيب ب ننر بننن قننب اووسي ن " ،ال روتسننب " ،قبننا :ماننروك بننن حسننن( ،ط ،3حذئننا :داك األننندل ،
1424ه).243 ،
( )2ابن القب " ،ال روتسب ".243 ،
( )3ينيننر :عةننداهلل بننن يوتس ن ال يلةننو" ،نصننخ الراي ن ألحذديننث ايفداي ن " ،قبننا :حممنند عوامننه( ،ط ،1بننريو :
م تسس ن الريننذن؛ ننده :داك القةل ن 1418 ،ه)218 :2،؛ وحممننود بننن أعنند الةب ن " ،هننرع تسنننن أيب داود"،
قبا :ذلد بن براهب اشمصرأ ،ط ،1الريذض :م اة الرهد1420 ،ه).500/4 ،
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ثالث ااً :ةلن أق نوال األئمن اشمةنندلح ل ثننري بننن عةنند اهلل علننى حننده ،وا ننرحح علننى حننده ،مث
ك ح بح هذه األقوال حسخ قواعد اورع والاةديا.
رابعاً :ة مرويذ كثري بن عةد اهلل من نري كواياه عن أببه عن ده.
خامساً :تسل ذ دكاتس الر ذل واحل علبر اشمنرا الاذيل:
 -1الرواة اشما ا على وابقر  ،أو ضةب ر اكا ب مبذ ُكر ذ الاقريخ.
 -2الرواة اشمخال فبر  ،كر أقوال أئمن اونرع والاةنديا فنبر  ،وك حن ببنرنذ حسنخ قواعند
اورع والاةديا.
 -3ة أقوال اشماقدمح واشماأ رين ذ كثري بن عةد اهلل ،مر ةذ يفذ حسخ وفبذ قذئلبرذ.
 -4ا ا ام ن لإلمننذم أكثننر مننن قننول ،فنناو أ كننر أقوالننه ذ تسننبذ واحنند ،حذص نرا كالمننه ذ كننا
كاذ بح هاللح صغريين ،م كر ب اشمصذدك ذ احلذهب .
سادساً :تسل ذ ختريا األحذديث اشمنرا الاذيل:
 -1ن كذن احلديث ذ الصحبحح ،اكا ب بذلة و لبرمذ.
 -2ن مل ي ن احلديث ذ الصحبحح ،أو أحدمهذ َّر اه من ميذنه على تسةبا االتسابةذ .
خطة البحث وإجراءاته:
ذر هذا الةحث ذ مقدم  ،واالا مةذحث ،و ذمت .
اشمقدمن  :وقنند اهننامل علننى :أمهبن اشموضننوع ،وحنندود الدكاتسن  ،والدكاتسننذ السننذبق  ،ومنننرا
الةحث و طاه و رارا ه.
الامربد :وفبه ببذن أمهب اشموضوع وأتسةذ ا ابذكه.
اشمةحث األول :كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و وفبه االا مطذلخ:
اشمطلخ األول :اهه ونسةه ومولده ووفذ ه.
اشمطلخ الثذو :هبو ه و المبذه.
اشمطلخ الثذلث :أقوال أئم اورع والاةديا ذ كثري بن عةد اهلل.
اشمةحث الثذو :دكاتس حديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" ،وفبه أكبة مطذلخ:
اشمطلخ األول :ختريا احلديث.
اشمطلخ الثذو :دكاتس ايفتسنذد.
اشمطلخ الثذلث :هواهد احلديث.
اشمطلخ الراب  :احل على احلديث.
اريذمت وفبرذ :أه ناذئا الةحث ،والاوصبذ .
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الدراسات السابقة
هنذا الةحنث مل ي نرده أحن ٌد -فبمنذ أعلن  -بذلانألب  ،ال منذ كنذن منن ببنذن ٍُمنا كنره النندكاوك
نوك الدين ع ،ذ كاذبه :ايفمذم ال،منذأ واشمواسنن بنح ذمةن وبنح الصنحبحح ،و ةلنه كأحند األمثلن
ذ الرد على من اناقد ايفمذم ال،مذأ بغ لاه عن اصطالحه ذ اوذم (.)1
مث كره ذ موضوع آ ر كمثذل على من ا ال فبه ها هو مار بذل ذ أم ال؟(.)2
وعملننو ذ هننذا ال نراوأ إال ن عمننذ كاةننه النندكاوك نننوك النندين عنن ،،حبننث ن ن قم ن جبم ن
األقوال ذ كثري بن عةداهلل وال ،ب ببنرذ ،ودكاتس مرويذ ه ،وموافقارذ للرواة الثقذ .

( ) 1نوك الدين ع" ،،ايفمذم ال،مذأ واشمواسن بنح ذمةنه وبنح الصنحبحح"( ،ط ،1مطةةن ونن الانألب وال ،ن
والنار1390 ،ه) .271-274
( )2اشمر السذبا.282-280 ،
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املبحث األول :كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزني
املطلب األول :اسم كثري بن عبد اهلل ،ونسبه ،ونسبته ،ومولده ،ووفاته.
 اسمه ونسبه:
هو كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا بن سيد بن ملح اشم و اشمدو.
 نسبته:
ال ُنمَو  -بض اشمنب  ،وفنا الن ام ،وذ آ رهنذ الننون  -هنذه النسنة ىل ُم ينن بنن أد ،أحنالا
وم ين ه  :عثمذن ،وأو  ،ابنذ عمرو بن أد بن يذخب بن لبذ بن مضر ،يُنسةذن وولندمهذ
األنصذكُ ،
ىل أمرمذ م ين بن كلخ بن وبرة ،و لبرذ يناسخ كا ُمَو(.)1
 مولده ووفاته:
مل أ د من نص على تسن والد ه ،وأمذ وفذ ه فانه مذ تسن االث وتساح وما .
()2

( ) 1ينينر :يوتسن بننن عةنداهلل بننن عةندالرب" ،ايفنةننذه علنى قةذئنا الننرواة" ،قبنا :بنراهب األببنذكأ( ،ط ،1بننريو :
ال ا ننذ الة ننريب1405 ،ه)58 ،؛ وحمم نند ب ننن ي ننذهر ب ننن عل ننو ب ننن القبس نراو" ،األنس ننذ اشما ق ن ذ ارين ن
اشمامذال ننه ذ ال نننق والض ننة  ،قب ننا :دأ ي ننونا( ،لب نندن :بري ننا1282 ،ه)149 ،؛ وعة نندال رن ب ننن حمم نند
السمةذو"،األنس ننذ " ،قب ننا :عة نندالرعن اشمةلم ننو( ،ط ،1ال نندكن ،ايفن نند :مطةة ن دائ ننرة اشمة ننرا الةثمذنب ن ،
1382ه)  226 :12؛ وحممنند بننن عةنندالغ بننن نقط ن " مل ن ايفكمننذل" قبننا :د .عةنندالقبوم عةنند ك
النننت( ،ط ،1م ن اشم رم  :ذمة ن أم القننرم1408 ،ه)546 :5 ،؛ وحممنند بننن عةننداهلل بننن نذصننر النندين،
" وضننب اشمانناةه ذ ضننة أهننذر الننرواة وأنسننذهب وألقننذهب وكنننذه " ،قبننا :حممنند نةننب الةرقسوتسننو( ،ط،1
بننريو  :م تسسن الرتسننذل 1993 ،م)129: 8 ،؛ وأعنند بننن علننو بننن حجننر " ،ةصننري اشمناةننه باحريننر اشمانناةه،
قبا :علو حممد الةجذوأ؛ وحممد علو النجذك ،بريو  :اشم اة الةلمب )1361 :4 ،؛ وعةدالرعن بنن أيب
ب ر السبويو" ،لخ اللةذ ذ رير األنسذ "( ،بريو  :داك صذدك).254 :2 ،
( )2حممد بن هذعبا الةخذكأ" ،الاذكيخ األوتسن " قبنا :د .بسنري أبنو حبمند؛ ود .نا الثمنذيل( ،ط ،1الرينذض:
م اة الرهد1426 .ه)603 :3،؛ وحممد بنن أعند النذهت" ذكيخ ايفتسنالم" ،قبنا :د .بانذك عنواد( ،ط،1.
بننريو  :داك الغننر ايفتسننالمو 1424ه)485 :4 ،؛ و لبننا بننن أيةننك الص ن دأ"،الواذ بذلوفبننذ " ،قبننا:
أعد األكن وط ،و ركو مصط ى( ،ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث1420 ،ه).244 :24 ،
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املطلب الثاني :شيوخه وتالميذه:
 أوالً :شيوخه:
كوم كثري بن عةد اهلل عن عدد من الابوخ ،منر :
 -1والده :عبداهلل بن عمرو بن عوف المزني(.)1
 -2ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري(.)2
( ُ )1ا مرويذ كثري بن عةداهلل وأنلةرذ ،هو مذ كواه عن أببه عن ده ،ومل أ كرهذ ذ هذا الةحث ألمرين:
األول :ل ثرُتذ ،فقد قم بااةةرذ ف اد عن االث وتسةةح كواي ذ كاخ السن  ،وهنذا الةحنث يضنبا عنن
دكاتسارذ كلرذ ،وقد كر ذ الاوصبذ أن ُدك هذه األحذديث اليت كواهذ من يريا أببه عن ده ،وينير
ذ هذه األحذديث ها هذككه ذ كوايارذ الثقذ األاةذ أم ال.
الثاني :ببذن أنه قد كوم عن نري أببه عنن نده ،فنان هنذه الرواين قند ننص الةلمنذر علنى ضنة رذ كمنذ تسنبأا ذ
دكاتس احلديث ،قذل الة اك" :وعمرو بن عوا هذا قد ببننذ أننه مل ينرو عننه ال ابننه ،و نذ ي انخ منن أحذديثنه منذ
ال يرويرذ نريه ،وقد كوم حديث كثري هذككه فبه نريه ،فذكرنذ من حديثه أحذديث مل يروهذ ننريه ،وأحذدينث قند
كواهذ نريه ،لبةل أن بةا حديثه قد هوك ذ كوايارذ عن النت ﷺ" .الة اك" ،الةحر ال ذك".323 :8 ،
( )2كوم كثري بن عةداهلل عن ُكبب بن عةدالرعن حديثح:
ذل من أها الةذدي ىل النت ﷺ فقنذلوا:
الحديث األول :عن أيب تسةبد اريدكأ كضو اهلل عنه قذل :ذر ك ٌ
ينذ كتسننول اهلل ،نننذ أولننو أمنوال فرننا جيننوس عنننذ مننن سكننذة ال طننر؟ قننذل ":ال فأدوهننذ عننن الصننغري وال ةننري ،والننذكر
واألنثى ،واحلر والةةد ،صذعذ من متر ،أو صذعذ من سببخ ،أو صذعذ من هةري ،أو صذعذ من أق ".
أ ر ننه أعنند بننن احلسننح الةبرقننو" ،السنننن ال ننربم" ،قبننا :حممنند عةنند القننذدك عطننذ( ،ط ،3بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1424 ،ه) ،173 :4 ،من يرينا رنر بنن نصنر قنذل :قنرا علنى ابنن وهنخ قنذل :وكانخ ىل
كثري بن عةد اهلل بن عمرو اشم ىن إرب عن كبب بن عةد الرعن  ...فذكره.
واحلديث صحب لغريه ،فقد ذب ُكبب بن عةد الرعن ذ كواي هذا احلديث عن أيب تسةبد اريدكأ:
عبننذض بننن عةننداهلل بننن أيب تسننةد بننن تسننرع الةننذمرأ ،وهننو اق ن  ،عننند" حممنند بننن هذعبننا الةخننذكأ" ،اوننذم
اشمسننند الصننحب اشمخاصننر مننن أمننوك كتسننول اهلل ﷺ وتسننننه وأيذمننه" ،قبننا :حممنند سهننري بننن نذصننر النذصننر،
(ط ،1داك ينو النجننذة1422 ،ه) ،كاننذ الكنذة :بننذ صنندق ال طنر صننذع مننن هننةري131: 2ع1505؛
وذ بنذ صنندق ال طننر صنذع مننن يةننذم131: 2،ع1506؛ وذ بنذ صننذع مننن سببننخ 131 :2ع1508؛
وذ بنذ الصنندق قةننا الةبنند131 :2 ،ع1510؛ ومسننل بننن احلجننذري القاننريأ " صننحب مسننل " ،قبننا:
حممد ف اد عةدالةذقو( ،ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث الةريب1412 ،ه) ذ كاذ الكذة :بذ سكنذة ال طنر
على اشمسلمح من الامر والاةري677 :2 ،ع.985
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التعريااه بااه :هننوُ :كبَن عنب بننن عةنندالرعن بننن أيب تسننةبد ارينندكأ اشمنندو ،كوم عننن :أببننه ،عننن
ننده ،وكوم عنننه :ب نراهب بننن حممنند ابننن أيب ننا األتسننلمو ،و تسننحذ بننن ب نراهب اشمنندو هننبخ أليب
ع ين اشمنندو ،و تسننحذ بننن حممنند األنصننذكأ ،وابنننه ح ننب بننن كبننب  ،والن بري بننن عةننداهلل بننن أيب ذلنند
األمننوأ ،وتسننةبد بننن أيب سينند هننبخ للواقنندأ ،وعةنندالة ي بننن حممنند النندكاوكدأ  ،وفلننب بننن تسننلبمذن ،
وكثري بن سيد األتسلمو ،وكثري بن عةداهلل بن عمرو بن عوا اشم و ،ومصةخ بن األتسق (.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه اشماذبة ُلربب بن عةد الرعن دل على أن كواي كثري بن عةد اهلل عن ُكبب بن عةد الرعن يُةارب هبذ ،ا
وافقه اق علبرذ ،كمذ ذ هذا احلديث.
الحديث الثاني :عن كبب بن عةد الرعن بن أيب تسةبد قذل":ضر النت ﷺقةاه يوم اريند على ُبَذ .
أ ر ه عمر بن هنة النمنريأ " ،نذكيخ اشمدينن اشمننوكة" ،قبنا :فرنب حممند هنلاو ( ،ط ،1نده :يةن علنى
ن ق  :السبد حةبخ حممود أعد1399 ،ه) ،62 :1،من يريا عةد الة ي بن عمران ،عن كثري.
واحلننديث ضننةب نندا ،فن ُنربب مل ينندك النننتﷺ ،وذ تسنننده عةنند الة ي ن بننن عم نران ال هننرأ اشمنندو األع نرري،
م،و احلديث ،اح،ق كاةه فحدث من ح يه ،فذهاد نلطه وكذن عذكفذ بذألنسذ .
ينيننر :أعنند بننن علننو بننن حجننر " ،قريننخ الارننذيخ" ،قبننا :حممنند عوامن ( ،ط ،1بننريو  :داك ابننن حن م..
وسي  :الريذض :داك الوكا 1420،ه).4114 ،
و بذ  :بض الذال اشمةجم  -وقبا :بذل سر ،-وموحد ذن ببنرمذ أل  ،من ل ن ،الواحند منن النذبذن ،وهنو
اتس ةا جبةذن اشمدين  ،ي صا ببنه وبح ةا تسل انب الوداع ،ويق أتس ا من انب اشمدين  ،وقد ُكسو البوم
بذلةمران ،يق حذلبذ ذ أول هذكع عثمذن بن ع ذن (الةبون) ،اشما رع من تسلطذن .
ينيننر :عةنند اهلل بننن عةنند الة ين الة ننرأ" ،مةجن مننذ اتسنناةج مننن أهننذر الننةالد واشمواضن " ،قبننا :مصننط ى
السقذ( ،ط ،3بريو  :عذمل ال اخ1403 ،ه) ،609 :2 ،يذقو بن عةد اهلل احلموأ " ،مةج الةلدان"،
(ط ،1بريو  :داك صذدك1397 ،ه)3 :3 ،؛ وعةد اشم من بن عةد احلا الةغدادأ" ،مراصد االيالع على
أهننذر األم ن ن والةقننذع .الةغنندادأ"( ،ط 1بننريو  :داك اشمةرف ن 1373 ،ه)583 :2 ،؛ وعلننو بننن عةنند اهلل
احلسب " ،وفذر الوفذ بأ ةذك داك اشمصط ى" ،اعاىن به :ذلند عةند الغن حم نو( ،،ط ،1بنريو  :داك ال انخ
الةلمبن 1419 ،ه 50 :3؛ وحممنند حممنند حسننن هنرا " ،اشمةننذمل األاننرية ذ السننن والسننرية"( ،ط ،1دماننا:
داك القل  ،بريو  :الداك الاذمب 1411 ،ه) 120؛ وعذ ا نبث الةالدأ" ،مةج اشمةذمل اوغرافب ذ السرية
النةوي "( ،ط ،1م اشم رم  :داك م 1402 ،ه) .131
( ) 1ينير :حممد بن دكي الراسأ" ،اورع والاةديا"( ،ط ،1ايفنند ،حبندك آبنذد ،الندكن :دائنرة اشمةنذكا الةثمذنبن
1372ه)518 :3 ،؛ وحممنند بننن حةننذن" الثقننذ " ،دائننرة اشمةننذكا الةثمذنب ن ( ،ط ،1حبنندك آبننذد ،النندكن:
ايفننند1403 ،ه)309 :6 ،؛ و ننذل النندين يوتسن اشمن أُ " ،تننذيخ ال مننذل ذ أهننذر الر ننذل" ،قبننا :د.
باذك عواد مةروا( ،ط ،2بريو  :م تسس الرتسذل 1403 ،هن) " .59 :9
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ق ننذل أب ننو سكع ن  :ه ننبخ( ،)1وق ننذل اب ننن ع نندأ :أك ننو أن ننه ال ب ننأ ب ننه( ،)2و ك ننره اب ننن حة ننذن ذ
الثقذ ( ،)3وقذل ابن حجر" :مقةول(.")4
وقذل الةخذكأ " :من نر احلنديث( ،")5وشمنذ تسناا أعند ابنن حنةنا عنن الاسنمب ذ الوضنور فقنذل :ال
أعل فبه حديثذ يثة  ،أقوم هور فبه حديث كثري بن سيد ،عن كبب  ،وكبب ك ا لب مبةروا(.)6
و كره ابن اووسأ( )7والذهت( )8ذ الضة ذر.
قل  :الذأ ييرر واهلل أعل أن ُكبنَعب بنن عةندالرعن ضنةب يةانرب رديثنه ا ُوبن  ،فنان قنول
اخ حديثُهُ ،ويُنير فبه" ،كمذ قذل ابن أيب حذمت(.)9
أيب سكع فبه" :هبخ" أأ :يُ ُ
 -3بكر بن عبدالرحمن المزني البصري(.)10

( )1ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .519 :3
( )2أعنند بننن عةننداهلل بننن عنندأ" ،ال ذمننا ذ ضننة ذر الر ننذل" ،قبننا :مننذسن السرتسننذوأ( ،ط ،1الريننذض :م اةن
الرهد1434 ،هن).34 :5 ،
( )3ابن حةذن" ،الثقذ " .309 :6
( )4ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .1881
( )5أبن و يذلننخ القذضننو " ،ر بننخ علننا ال،مننذأ ال ةننري ،قبننا :صننةحو السننذمرائو ،السننبد أبننو اشمةننذيو النننوكأ،
حممود حممد لبا( ،ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1409 ،ه).33 ،
( )6ابن عدأ ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".31 :5 ،
( ) 7عةدالرعن بن علو بن اووسأ " ،الضة ذر واشم،وكون" ،قبنا :عةنداهلل القذضنو( ،ط ،1بنريو  :داك ال انخ
الةلمب 1406 ،هن).1211 279 :1 ،
( ) 8حممنند بننن أعنند الننذهت" ،اشمغ ن ذ الضننة ذر" ،قبننا :حننذسم القذضننو( ،ط ،1بننريو  :داك ال اننخ الةلمب ن ،
1418ه).2085 226 :1 ،
( )9ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".37 :2
( )10كوم كثننري بننن عةننداهلل عننن ب ننر بننن عةنندالرعن حننديثذ واحنندا هننو حننديث ":مننذ كننذن ألحنند بةنندنذ أن ننرم
بذحلا ،مث ي سخه بةمرة".
أ ر ه أعد بن حممد الطحذوأ" ،هرع مةنذو االانذك" ،قبنا :حممند سهنرأ النجنذك  -حممند تسنبد نذد احلنا( ،ط،1
ب ننريو  :ع ننذمل ال ا ننخ1399 ،ه) 195 :2؛ وذ "أح ننذم الق ن نرآن" ،قب ننا :ال نندكاوك تس ننةد ال نندين أون ننذل( ،ط،1
اتسنناذنةول :مركن الةحننوث ايفتسننالمب الاننذب لوقن الديذنن ال،كننو1415 ،ه)92 :2 ،ع 1298مننن ينريقح :األول:
من يريا حممد بن ة ر ،عن كثري بن عةداهلل ،عن ب ر بن عةدالرعن ،عن عةداهلل بن هالل صذحخ النت ﷺ.
الثاااني :مننن يريننا :ننا بننن تسننةبد األنصننذكأ قننذل :أ ننربو كثننري بننن عةنند اهلل ،ك ننا مننن م ين ن  ،عننن بةننا
أ داده أو أعمذمه ،فذكره.
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التعرياه بااه :هننو :ب ننر بنن عةنند الننرعن اشمن و الةصنرأ ،كوم عننن عةننداهلل بنن هننالل بننن مغ ننا
اشم ن و ،قننذل أبننو سكع ن " :ال أعرفننه"( ،)1و كننره ابننن حةننذن ذ الثقننذ ( ،)2وابننن قطلوبغننذ ذ الثقننذ (،)3
وقذل ابن حجر :كره ابن حةذن ذ يةق الاذبةح(.)4
قل ن  :الننذأ ينن ،أن ه ننذا ال نراوأ قلبننا احل ننديثٍ ،ر ننول احل ننذل ،ول ننذا قننذل أب ننو سكع ن  :ال
أعرفه ،وابن حةذن كره ذ اقذ ه على مذ تسذك علبه ذ وابا ا ذهبا ،فانه مل يُواا من مذم مةارب.

 -4عمر بن عبدالرحمن(.)5
التعريااه بااه :ا ال ن األتسننذنبد ذ كننر هننبخ كثننري بننن عةننداهلل هننذا ،فقبنناَ :ع عمننرو بننن عةنند الننرعن
اشمن و( ،)6وقبنا :عُ َمنر بنن عةندالرعن اشمن و( ،)1وقبنا :حممند بنن عةندالرعن اشمن و( ،)2وقبنا :نا بنن عةند الننرعن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قل  :هذا اال االا واالضطرا ذ تسند احلديث من كثري بنن عةند اهلل ،فنان حممند بنن ة نر بنن أيب كثنري
اق ن ن ن كمن ن ننذ ذ " قرين ن ننخ الارن ن ننذيخ" ،5821و ن ن ننا بن ن ننن تسن ن ننةبد األنصن ن ننذكأ اق ن ن ن اة ن ن ن كمن ن ننذ ذ " قرين ن ننخ
الارننذيخ" ،7609ممننذ ينندل علننى أنننه مل يضننة احلننديث فننرواه مننرة عننن ب ننر بننن عةنند الننرعن ،وكواه مننرة عننن
بةا أ داده أو أعمذمه ،وكالمهذ ضةب  ،ورذل احلذل ذ ايفتسنذد األول و رذل الةح ذ ايفتسنذد الثذو.
وهذه الرواي ضةب لا رد كثري بن عةد اهلل ،وب ر بن عةد الرعن ٍرول احلذل ،وأمذ كواياه عن بةا أ داده
أو أعمذمه فاهنذ كواي ٍرول الةح ،فال يُدكم من أ داده أو أعمذمه الذين كوم عنر .
( )1ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".389 :2
( )2ابن حةذن" ،الثقذ " .75 :4
( )3سيننن النندين قذتس ن ابننن قطلوبغننذ" ،الثقننذ ممننن مل يق ن ذ ال اننخ السننا " ،قبننا :هننذدأ آل نةمننذن( ،ط،1
القذهرة :م اة ابن عةذ 1432 ،هن).2084 81 :3 ،
( ) 4أعد بن علو بن حجر" ،لسذن اشمب ان" ،قبا :عةدال اذع أبو ندة( ،ط ،1بريو  :داك الةاذئر ايفتسالمب ،
1423ه).1590 350 :2 ،
( )5كوم عنننه كثننري بننن عةننداهلل حننديثذ واحنندا ،وهننو :حننديث تسنناا كتسننول اهلل ﷺ عننن أصننحذ األعنراا ،فقننذل:
نوم قالنوا ذ تسننةبا اهلل عن و ننا مبةصنب آبننذئر  ،فمننةر د ننول اونن مةصننب آبنذئر  ،ومنننةر د ننول
"هن قن ٌ
النذك قالر ذ تسةبا اهلل.
( )6أ ر ننه تسننةبد بننن منصننوك اريراتسننذو" :السنننن" ،قبننا :د .تسننةد آل عبنند( ،ط ،2الريننذض :داك الصننمبةو،
1420ه)144 :5 ،ع954؛ وأعد بن عمرو بن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو" ،قبا :د .بذتس بن فبصا
او نوابرة( ،ط ،1الري ننذض :داك الراي ن 1411 ،ه)352 :2 ،ع1123؛ وأع نند ب ننن احلس ننح الةبرق ننو "الةة ننث
والنا ن ننوك" ،قب ن ننا :أيب عذصن ن ن الا ن ننوامو األا ن ننرأ( ،ط ،1الري ن ننذض :م اةن ن ن داك احلج ن ننذس للنا ن ننر والاوسين ن ن ،
1436ه)106 ،؛ و هذعب ننا ب ننن عم ننر ب ننن كث ننري " ،ننذم اشمس ننذنبد والس نننَن ايف ننذدأ ألق ننوم َتس نننَن" ،قب ننا:
د .عةند اشملنك الندهب ( ،ط ،2بنريو  :داك ضننر1419 ،ه)524 :5 ،ع6966؛ وعن الندين علنو بننن

- 273 -

دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األاننري "،أتس نند الغذب ن ذ مةرف ن الص ننحذب " قب ننا :علننو حمم نند مة ننوض؛ وع ننذدل أع نند عة نند اشمو ننود( ،ط،1
بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه) 366 :3؛ وأعد بنن علنو بنن حجنر" ،ايفصنذب ذ متببن الصنحذب "
قبا :د .عةداهلل بن عةدالسن ال،كو ،وآ رون ،ط( ،1القذهرة :داك هجنر1429 .ه) ،310 :4 ،كلرن
من يريا ا بن هةا عن عمرو بن عبد الرحمن ،عن أببه ،مبثله.
( ) 1أ ر ه عةداهلل بن حممد الةغوأ" ،مةج الصحذب " ،قبا :حممد األمح بن حممد او ( ،ط ،1ال وي :
داك الةب ننذن1421،ه)160 :4 ،ع2694؛ وحمم نند ب ننن ة ننر اريرائط ننو" ،مس ننذوا األ ننال وم ننذمومرذ"
قبننا :مصننط ى بننن أبننو النصننر الاننلت( ،ط ،1ننده :م اة ن الس نوادأ للاوسي ن  ،نندة1413 ،ه)242،؛
وحممد بنن القذتسن األنةنذكأ "األضنداد" ،قبنا :حممند أبنو ال ضنا بنراهب ( ،ط ،1بنريو  :اشم اةن الةصنري ،
1407ه) 369؛ واب ن ننن أيب ح ن ننذمت " س ن ننري الق ن ننرآن الةي ن ننب " 151 :5ع - 415وج ا ااا :في ا ااه :ع ا اان اب ا اان
عبدالرحمن المزني يعني :عمر -واحلذكث بن أيب أتسذم ذ مسنده "بغب الةذحث عنن سوائند مسنند احلنذكث
بنن أيب أتسنذم " لةلنو ابنن أيب ب نر ايفبثمنو ،قبنا :د .حسنح بنن أعند الةنذكرأ( ،ط ،1مركن دمن السنن
والسرية النةوي  .اوذمة ايفتسالمب  .اشمدين النةوي  .وٍم اشملك فرد لطةذع اشمصح الانري 1413 ،ه)،
721 :2ع712؛ واحلسننح بننن هذعبننا الننذملو" ،أمننذيل الننذملو كواين ابننن ننا الةبن " ،قبننا:د .بنراهب
القبسو( ،ط ،1عمذن :اشم اة ايفتسالمب  ،الريذض :داك ابن القنب 1412 ،ه) 477؛ وأعند بنن عةنداهلل بنن
نةننب " ،مةرف ن الصننحذب " ،قبننا :عننذدل بننن يوتس ن الة ن اسأ( ،ط ،1الريننذض :داك الننوين1419 ،ه):4 ،
1860ع ،4684كلر من يريا ا بن هةا عن عمر بن عبدالرحمن ،عن أببه.
( ) 2أ ر ه يةقو بن تس بذن ال سوأ" ،اشمةرف والاذكيخ" ،قبا :د .أكرم ضبذر الةمرأ( ،ط ،1اشمدين النةوين :
م اةن الننداك1410،ه)287 :1 ،؛ ومنن يريقننه حممند بننن عةند الةننذقو بنن حممنند" ،أحذدينث الاننبوخ الثقننذ
(اشمابخ ال ربم) ،قبا :الانري حنذمت الةنوو( ،ط ،1داك عنذمل ال وائند1422 ،ه) 1278 :3ع649؛
وحممند بنن ريننر الطنربأ " ،ننذم الةبنذن عننن أوينا آأ القننرآن" ،قبنا :د .عةننداهلل ال،كنو( ،ط ،1القننذهرة:
داك هجننر1422 ،ه)218 :10 ،؛ والةغننوأ "مةج ن الصننحذب " 160 :4ع2693؛ و كننره علننو بننن أيب
ب ر ايفبثموٍ "،م ال وائد ومنة ال وائد" ،قبا :حسح تسلب أتسد الداكاو( ،ط ،1داك اشمنأمون للن،اث)،
23 :7ع 11014؛ وأعنند بننن أيب ب ننر الةوصننريأ " ،ننذا اريننرية اشمرننرة ب وائنند اشمسننذنبد الةاننرة" ،قبننا:
يذتسنر ابنن بنراهب ( ،ط ،1الرينذض :داك النوين1420 ،ه)210 :6 ،؛ وأعند بنن علنو بنن حجنر "اشمطذلنخ
الةذلب سوائد اشمسذنبد الثمذنب  "،نسبا:د.تسةد بن نذصنر الانثرأ .و قبنا ذعن منن الةنذحثح جبذمةن ايفمنذم
حمم نند ب ننن تس ننةود ايفتس ننالمب ( ،ط ،1الري ننذض :داك الةذص ننم 1419 ،ه)664 :14 ،ع ،3608كلرن ن م ننن
يريا ا بن هةا عن محمد بن عبد الرحمن ،عن أببه.
قل  :فرذه األتسذنبد ا ال ذ سنمباه ،وهنذا االضنطرا نذهن ٌ منن هنبخه :نو بنن هنةا الةلخنو ،فاننه
ٍرننول احلننذل ،فقنند كننره حممنند بننن هذعب ننا الةخننذكأ" ،الاننذكيخ ال ةننري"( ،بننريو  :داك ال اننخ الةلمب ن )،
 ،3007 282 :8وابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"  ، 653 157 :9ومل يذكرا فبنه رحنذ وال ةنديال،
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اشم و( ،)1وقبا :عن ك ا من ب النضري ،عن ك ا من ب هالل(.)2
قل  :الذأ ي ،واهلل أعل أنه حممد بنن عةندالرعن اشمن و ،والنذأ يندل علنى لنكَّ :
أن ابنن
أيب حذمت ر لةةد الرعن اشم و فقذل :والد حممند بنن عةند النرعن اشمن و مث تسنذ احلنديث النذأ كواه
عنن أببننه :تسنناا كتسنول اهلل ﷺ عننن أصننحذ األعنراا ،كوم عنننه ابنننه حممند بننن عةنندالرعن( ،)3وهننو:
حممنند بننن عةنند الننرعن بننن مر نران اشم ن و مننوىل م ين ن  ،ويقننذل :مننوىل أيب هريننرة ،كوم عننن أببننه ،وتسننةبد
اشمقننربأ ،وعنننه :مننروان بننن مةذوي ن  ،وأبننو عننذمر الةقنندأ ،قننذل أبننو حننذمت :مننذ أكم رديثننه بأتسننذ ،حملننه
الصد ( ،)4و كره ابن حةذن ذ الثقذ ( ،)5وقد ك َّ األلةذو أنه :عمر ابنن عةندالرعن بنن عطبن بنن
دالا اشم و اشمدي (.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كن ننره الن ننذهت ذ "مب ن ن ان االعان نندال"  ،9542 385 :4وق ن ننذل":ال يةن ننرا" ،وقن ننذل ابن ننن حجر "،قري ن ننخ
الارذيخ" " :7567مقةول".
وأ ر ه :احلذكث بن أيب أتسذم "بغب الةذحث" 721 :2ع ،713عن حممد بن عمر ،عن كثري بنن عةنداهلل،
عن حممد بن عةدالرعن ،عن عةداهلل ب ن مذلك ايفاليل ،عن أببه ،بنحوه ،وذ تسنده حممد بن عمنر الواقندأ،
فانه م،و م تسة علمه كمذ ذ " قريخ الارذيخ"  ،6175وعةداهلل بن مذلك ايفاليل ٍرول احلذل ،فاو
مل أق له على ر ه ،ال مذ أهذك لبه يوتس بنن عةنداهلل بنن عةندالرب "،االتسنابةذ ذ مةرفن األصنحذ "،
قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ ( ،ط ،1بننريو  :داك اوبننا1412 ،ه)1362 :3 ،؛ وابننن األاننري ذ "أتسنند
الغذبن " 258 :4؛ ،وابننن حجننر ذ "ايفصننذب "  7743 502 :9ذ ر ن الصننحذيب :مذلننك ايفنناليل كضننو
اهلل عنه ،و كروا كواي ابنه عةداهلل بن مذلك عنه ذ أصحذ األعراا.
( )1أ ر ه ٍذهد بن رب اشمخ ومو " ،الا سري" ،قبا :الدكاوك حممد عةدالسالم أبو النبا( ،ط ،1مدين نصر:
داك ال ر ايفتسالمو احلديث 1410 ،ه) 337 ،؛ وعةدالةذقو بن قذن بن مرسو "مةج الصحذب " ،قبا:
صننالع بننن تس ننذمل اشمص نراا ،ط ،1اشمدين ن اشمنننوكة :م اة ن الغربننذر األاري ن 1418 ،ه نن)158 :2 ،؛ والةبرق ننو،
"الةةث والناوك"  ،105كلر من يريا ا بن هةا عن يحيى بن عبدالرحمن ،عن أببه.
( )2أ ر ه من هذا الطريا :الطربأ " ذم الةبذن" .218 :10
( )3ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .303 :5
( )4اشمر السذبا .319 :7
( )5ابن حةذن" ،الثقذ " .414 :7
( )6حممد نذصر الدين األلةذو" ،تسلسل األحذديث الضةب واشموضنوع وأارهنذ السنب ذ األمن "( ،ط ،1الرينذض:
داك اشمةذكا1412 ،هن) .308 :6
قلن  :مل ين ،عنندأ مننذ ك َّ حنه كعنه اهلل فنان عمننر هنذا كوم عنن :أيب أمذمنه وأببننه ،كوم عننه :مذلنك ،وعةبننداهلل
الةمرأ ،وقري بن حبذن ،وعةد الة ي بن أيب تسلم  ،وأمذ حممند بنن عةند النرعن فقند كنر ذ ر انه منذ ينر أننه
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 -4محمد بن كعب القرظي(.)1
التعريه به :هو :حممد بن كةخ بن تسلب بن أتسد ،أبو ع ة القرظو ،اشمدو ،اق عذمل(.)2
 -5نافع مولى ابن عمر(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنو اشمةن  ،فرنو قنند كوم عنن أببنه ،وهنو مننوىل شم ينن  ،وهنو مندو ،وهننو منن الطةقن السنذبة  ،وقنند كوم عننه نا بننن
هةا ،و كر ابن أيب حذمت حلديثه عن أببه كمذ قدم ،كا هذا ير أنه حممد بن عةد الرعن واهلل أعل .
( )1مل أ د له ال كوايذ مرتسل عنه ،أ ر رذ عةدالرعن بن أيب حذمت النراسأ " سنري القنرآن الةينب " ،قبنا :عندد
م ن ننن القق ن ننح( ،ط ،1ال ن نندمذم:داك اب ن ننن او ن ننوسأ1439 ،ه) 3245 :10 ،297 :2 ،؛ و ن ننا ب ن ننن احلس ن ننح
الاجرأ "األمذيل اريمبسب " ،قبا :حممند حسنن حممند حسنن هذعبنا( ،ط ،1بنريو  :داك ال انخ الةلمبن ،
1422ه)80 :2 ،ع.1657
( )2ابن حجر "،قريخ الارذيخ"" .6297
( )3كوم كثري بن عةداهلل ،عن نذف موىل ابن عمر ،عنن ابنن عمنر كضنو اهلل عنرمنذ حنديثذ واحندا ،كواه منن يرينا
القذتس بن عةداهلل بن عمر ،عن كثري بن عةداهلل اشم و ،عن نذف  ،عن عةداهلل بن عمر كضو هلل عنرمذ قنذل:
قننذل كتسننول اهلل ﷺ " :صننالة ذ مسننجدأ هننذا كننأل صننالة فبمننذ تس نواه ال اشمسننجد احل نرام ،وصننبذم هننرر
كمضذن بذشمدين كصبذم أل هرر فبمذ تسواه ،وصالة اومة بذشمدين كأل فبمذ تسواه".
أ ر ه أعد بن احلسح الةبرقو " ،اونذم لانةخ ايف نذن" قبنا :اانذك أعند النندوأ( ،ط ،1ايفنند :النداك السنل ب .
1416ه)44 :6 ،ع3852؛ وقنذل :هنذا تسننذد ضنةب مبنرة ،علنو بننن احلسنن بنن عسنذكر " ،نذكيخ مدينن دماننا"،
قبننا :عمننر بننن نرام ن الةمننروأ( ،بننريو  :داك ال ننر1415 ،ه)548-547 :43 ،؛ وعةنند الننرعن بننن علننو بننن
اوننوسأ "مثننري الغ نرام السننذكن ىل أهننرا األمننذكن" ،قبننا :د مصننط ى حممنند حسننح الننذهت( ،ط ،1القننذهرة :داك
احلديث1415 ،ه) 465 ،وقذل :أ ر ه مسل ذ أفراده ،وقذل":أفضا من أل صالة".
وهذه الرواي ضةب ندا ،علَّارنذ :القذتسن بنن عةند اهلل بنن عمنر بنن ح نص بنن عذصن بنن عمنر بنن اريطنذ
الةمرأ اشمدو ،م،و كمذه أعد بذل ذ  .ينير :ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" (.)5468
قل  :ذب كثري بن عةد اهلل على كواي هذا احلديث عن نذف أكبة من الرواة:
األول :عةبداهلل بن عمر بن ح ص ،وهو اق اة  .ينير :ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" (.)4324
أ ر ننه مننن يريقننه :ايفمننذم عنند بننن حممنند بننن حنةننا "اشمسننند" ،قبننا :هننةبخ األكنن وط و ذع ن ( ،ط ،1بننريو :
م تسس ن الرتس ننذل 1421 ،ه)270 :8 ،ع149 :9 ،4646ع56 :10 ،5153ع5778؛ والةخ ننذكأ "الا ننذكيخ
ال ةننري" 303 :1؛ وحممنند بننن ي ينند بننن مذ ننه " ،السنننن" ،قبننا :د .باننذك ع نواد مةننروا( ،ط ،1ب نريو  :داك
اوب ننا1418 ،ه) ،كا ننذ األح ننذم ،ب ننذ الص ننل 451 :1 ،ع1405؛ وعة نند اهلل ب ننن عة نند ال ننرعن ال نندكامو،
"السنن" ،قبا :حسح تسلب أتسد .ط ،1بنريو  :داك ابنن حن م1421 ،ه)889 :2 ،ع1459؛ وتسنلبمذن بنن
داود الطبذلسننو" ،اشمسننند" ،قبننا :د .عةننداهلل بننن عةدالسننن ال،كننو( ،ط ،1القننذهرة :داك هجننر1420 ،ه:3 ،
367ع ،1936و أبو عوانن يةقنو بنن تسنحذ  " ،اشمسنند" ،قبنا :أ نن بنن عنذكا الدمانقو( ،ط ،1بنريو :
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التعريااه بااه :هننو :نننذف  ،أبننو عةننداهلل اشمنندو ،مننوىل عةننداهلل بننن عمننر كضننو اهلل عنننه ،اقن اةن
فقبه ماروك(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داك اشمةرفن 1419 ،ه )285 :1 ،ع916؛ وأعنند بننن عمننرو الة ن اك" ،الةحننر ال ننذك" ،قبننا :حم ننو ،الننرعن سيننن
اهلل ،وصنربأ عةند اريننذلا الانذفةو( ،ط ،1اشمدينن اشمننوكة :م اةن الةلنوم واحل ن 1409 ،ه)71 :12 ،ع5510؛
ومتننذم بننن حممنند بننن عةننداهلل" ،ال وائنند" ،قبننا :عنندأ السننل و( ،ط ،1الريننذض :م اة ن الرهنند1412 ،ه):2 ،
263ع1694؛ وأعنند بننن احلسننح الةبرقننو " ،السنننن الصننغرم" ،قبننا :د.عةننداشمةطو قلةجننو( ،ط ،1القننذهرة:
داك الوفننذر1410،ه)211 :2 ،ع ،1772وال ننربم 404 :5ع ،10277وذ مةرفن السنننن واآلاننذك ،قبننا :د.
عةننداشمةطو أمننح قلةجننو( ،ط ،1القننذهرة :داك الوفننذر1412 ،ه)110 :4 ،ع5619؛ وأعنند بننن علننو اريطبننخ،
" ذكيخ مدين السالم وأ ةذك حمدابرذ و كنر قطذهننذ الةلمنذر منن ننري أهلرنذ وواكديرنذ" ،قبنا :د.بانذك عنواد( ،ط،1
بريو  :داك الغر ايفتسالمو1422 ،هن).264 :5 ،
الثاني :موتسى بن عةد اهلل اور  ،أبو تسلم ال وذ ،وهو اق عذبد .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .6985
أ ر ه من يريقه :ايفمذم أعد "اشمسند" 150 :9ع5155؛ والةخذكأ "الانذكيخ ال ةنري" 303 :1؛ و أعند
بننن هننةبخ النسننذئو " ،السنننن ال ننربم" ،قبننا :د .عةنند الغ ننذك تسننلبمذن الةنننداكأ ،وتسننبد كسننروأ حسننن،
(ط ،1بنريو  :داك ال انخ الةلمبن 1411 ،ه)213 :5 ،ع2897؛ وحممند بنن تسنحذ ال نذكرو" ،أ ةنذك
م ن ن ذ ق نندن ال نندهر وحديث ننه" ،قب ننا :د.عة ننداشملك ب ننن عة ننداهلل ب ننن ده ننب ( ،ط ،2ب ننريو  :داك ض ننر،
1414ه)99 :2 ،ع1208؛ وأعد بن عةداهلل بنن نةنب " ،أ ةنذك اصنةرذن" ،قبنا :تسنبد كسنروأ حسنن.
ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1410 ،هنن417 :1 ،؛ ويوتسن بنن عةند اهلل بنن عةندالرب" ،الامربند شمنذ ذ
اشمويأ من اشمةذو واألتسذنبد" ،قبا :مصط ى بن أعد الةلوأ ،وحممند عةند ال ةنري الة نرأ( ،اشمغنر  :وساكة
عموم األوقذا والا ون ايفتسالمب 1387 ،ه) (.)29/6
الثالث :عمر بن حممد بن سيد بن عةد اهلل بن عمر بن اريطذ اشمدو ،وهو اق  .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .4965
أ ر ه من يريقه :الة اك " الةحر ال ذك" 72 :12ع.5512
الرابااع :عةنند اهلل بننن عمننر بننن ح ننص بننن عذصن بننن عمننر بننن اريطننذ أبننو عةنند الننرعن الةمننرأ اشمنندو ،وهننو
ضةب  .ابن حجر "،قريخ الارذيخ" (.)3489
أ ر ن ن ن ننه من ن ن ننن يريقن ن ن ننه :عةن ن ن نند الن ن ن ننرسا "اشمصن ن ن ننن " 121 :5ع9136؛ وابن ن ن ننن أيب هن ن ن ننبة " اشمصن ن ن ننن " :2
147ع7514؛ وأعد "اشمسند"(261 :9ع.5358
ضنندهذ ،والةلن ذ هننذه الرواين هننو مننن
فماذبةن هن الر الننرواة الثقننذ ل ثننري بننن عةنند اهلل ممننذ يقننوأ كواياننه ،وينَ عة ُ
لمبذه القذتس بن عةد اهلل كمذ قدم.
( )1ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .7086
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 تالميذه:
كوم عنننه :ب نراهب بننن علننو الرافةننو ،وأبننو تسننحذ ب نراهب بننن حممنند ال ن اكأ ،و تسننحذ ابننن
براهب احلنب  ،و تسحذ بن ة ر الةلوأ ،و هذعبا بن أيب أوي  ،و ذلد بنن الند القطنواو ،وسيند
بن احلةذ  ،والةةذ ابن أيب مشل الابمو ،وأبو أوي عةنداهلل بنن اشمندو ،وعةنداهلل بنن كثنري بنن ة نر
ابننن أ ننو هذعبننا بننن ة ننر ،وعةننداهلل بننن مسننلم القةنننت ،وعةننداهلل بننن نننذف الصننذئ  ،وعةننداهلل ابننن
وه ننخ اشمص ننرأ ،وأب ننو اوة نند عة نندالرعن ب ننن عة ننداهلل الس ننلمو ،وعة نندالة ي ب ننن أيب اذب ن ن ال ه ننرأ،
وعة نندالة ي ب ننن حمم نند ال نندكاوكدأ ،وأب ننو ع ننذمر عة ننداشملك ب ننن عم ننرو الةق نندأ ،وعط ننذا ب ننن ذل نند
اشمخ ومو ،والقذتس بن عةداهلل بن عمر الةمرأ ،وحممد بن هذعبنا بنن أيب فنديك ،وحممند بنن ذلند
ابننن عثم ن  ،وحممنند بننن عمننر الواقنندأ ،وحممنند بننن فل ننب بننن تس ننلبمذن ،وأبننو ن ي ن حممنند بننن موتس ننى
األنصنذكأ قذضنو اشمدينن  ،ومنروان بننن مةذوين ال ن اكأ ،واشمةنذا بنن عمنران اشموصنلو ،ومةننن بنن عبسننى
الق اس ،و ا ابن تسةبد األنصذكأ(.)1
املطلب الثالث :أقوال أئمة اجلرح والتعديل فيه:
أوالً :أقوال من لم يذكر فيه جرحاً وال تعديالً:
كره الةخذكأ(  )256:ذ ذكإه( ،)2ومل يذكر فبه رحذ وال ةديال.
ثانياً :أقوال المعدِّلين:
قننذل يةقننو بننن تسن بذن ( 277:ه)":وقنند لَّن ذ كثننري مننن لننو تسن عنننه كننذن أن ن لننه،
و ذ لَّ فبه اوذهلون به وبأتسةذبه"(.)3
وقننذل ال،مننذأ(  :)279:قل ن لمنند-أأ الةخننذكأ -ذ حننديث كثننري بننن عةننداهلل عننن أببننه
نديث حسنن ،ال أن أعند كنذن
عن ده ذ السذع اليت ُر ى ذ يوم اومة كب هو؟ قنذل :هنو ح ٌ
منا علنى كثننري يضنة ه ،وقند كوم ننا بنن تسنةبد األنصننذكأ عننه  -يةن  :علننى مذمانه  -عنن كثننري

( )1ينير :ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"858 154 :7 ،؛ واشم أ "ُتذيخ ال مذل" .4948 136 :24
( )2الةخذكأ" ،الاذكيخ ال ةري" .945 217 :7
قنذل ابننن يربننوع ايفهنةبلو :قننذل الةخننذكأ ذ "الاننذكيخ" :كنا مننن مل أبننح فبننه ُ عرحن ٌ فرننو علننى االحامننذل ،و ا
قل  :فبه نير ،فال ُ اما" .ينير :اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .265 :18
( )3يةقو بن تس بذن" ،اشمةرف والاذكيخ".350 :1 ،
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بن عةداهلل(.)1
وقننذل أيضننذ :تسننأل حممنندا عننن هننذا احلننديث ية ن  :حننديث عةننداهلل بننن نننذف  ،عننن كثننري بننن
عةنداهلل ،عنن أببنه ،عنن نده" ،أن الننت ﷺ ك َّنرب ذ الةبندين ذ األوىل تسنةةذ قةنا القنرارة ،وذ اآل ننرة
مخسذ قةا القرارة" فقذل :لب ذ الةذ هور أص من هذا ،وبه أقول(.)2
وقنذل أبنو ب نر بنن أيب عذصن ( ":)287:وهن يضنة ون كثنري بنن عةنداهلل ،وال يةةن ون رديثنه
عننن أببننه ،عننن ننده ،ولقنند حنندا احل امننو يومنذ رننديث ،عننن تسننةبد بننن اشمسننبخ مرتسننال فقننذل :هننذا
أحخ يل منه ،يريد :حديث كثري بن عةداهلل ،عن أببنه ،عنن نده ،وممنن كوم عنن كثنري منن الثقنذ :
ا بن تسةبد األنصذكأ ،وح ص بن نبذث ،ومروان بن مةذوي  ،ومةنذا بنن عمنران اشموصنلو ،ومةنن
بننن عبسننى ،وحممنند بننن فلننب  ،وابننن أيب فننديك ،وعةنندالة ي ابننن حممنند ،و ذلنند بننن النند ،وابننن أيب
الننوسير ،والقةنننت ،وعةننداهلل بننن نننذف  ،وابننن أيب أوين  ،وعةننذ بننن أيب مشلن  ،وعةنند الننرعن بننن عةننداهلل
السلمو ،ومل يذكروا من أمر كثري رحذ"(.)3
( 311:ه) حديثه ذ صحبحه(.)4
وأ رري ابن
( )1ينير :حممد بن هذعبا الةخذكأ " ،الاذكيخ األوتس " ،قبا :د .بسري أبنو حبمند؛ د .نا الثمنذيل( ،ط،1
الريذض :م اة الرهد1426 .ه)926 603 :3 ،؛ اشم أُ" ،تذيخ ال مذل .139 :24
( )2أبو يذلخ القذضو " ،ر بخ علا ال،مذأ ال ةري.93 ،
( )3ابن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو".348 :2 ،
( )4أ رري له االا أحذديث:
األول :ذ بذ عدد الا ةري ذ صالة الةبدين ذ القبذم قةا الركوع ،من يريا ابن وهخ قذل :كاخ ىل كثري
بن عةد اهلل بنن عمنرو ندث ،عنن أببنه ،عنن نده قذل":كأين كتسنول اهللﷺك َّنرب ذ األضنحى تسنةةذ ومخسنذ،
وذ ال طننر مثننا لننك" ،ومننن يريننا :هذعبننا بننن أيب أوين  ،قننذل :حنندانذ كثننري بننن عةنند اهلل ،عننن أببننه ،عننن
ننده":أن كتس ننول اهللﷺ ك ننذن ي ننرب ذ الةب نندين ذ الركةن ن األوىل تس ننة ةن نريا  ،وذ الركةن ن الثذنبن ن مخن ن
ةريا قةا القرارة" .ينينر :حممند بنن تسنحذ بنن ن " ،صنحب ابنن ن " ،قبنا :د.حممند مصنط ى
األعيمو(،ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1400،ه)698 :2 ،ع.1438
راري ال ببخ واألق ذ صدق ال طر من يريا حممد بن ذلد احلن و ،حدانذ كثري بن عةد
الثاني :ذ بذ
نذع متنر ،أو
اهلل بن عمرو بن عوا ،حدا أيب ،عن دأ قذل :قذل كتسول اهللﷺ":الكنذة علنى اشمسنلمح ص ُ
صننذعذ مننن سببننخ ،أو صننذعذ مننن أق ن  ،أو صننذعذ مننن هننةري" .ينيننر :ابننن ن " ،صننحب ابننن ن ":2 ،
1158ع.2412
الثالث :ذ بذ كنر اننذر اهلل عن و نا علنى من دأ صندق ال طنر منن يرينا عةند اهلل بنن ننذف عنن كثنري بنن
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وحسن حديثه الةغوأ ( .)1()516:
وقننذل مغلطننذأ ( 762ه) :ماةقةننذ علننى ابننن عةنند الننرب ذ قولننهٍ :م ن علننى ضننة ه" ،وفبننه
نير ...،مث كر مغلطذأ ل من األحذديث اليت حسنرذ ال،مذأ ل ثري بن عةنداهلل ،مث قنذل" :فنأين
ايف ذع م اذل أيب عةداهلل وأيب عبسى!؟"(.)2
وقننذل ابننن ك ننخ(  :")795:كثننريٌ هننذا يصننح حديثَننه ال،مننذأ ،ويقننول الةخننذكأ ذ بةننا
حديثه :هو أص حديث ذ الةذ "( ،)3وقذل ":وقند َّنرري-أأ :ال،منذأ -حنديث كثنري بنن عةنداهلل
نوم ،وقن ن َّندم بةضن ننر حديثن ننه علن ننى مرتسن ننا ابن ننن
اشم ن ن و ،ومل ُجيم ن ن علن ننى ن ننر حديثن ننه ،بن ننا قن نند قن ن َّنواه قن ن ٌ
اشمسننبخ"( ،)4وقننذل :كثننريٌ هننذا ،سنن الةخننذكأ وال،مننذأ ونريمهننذ أمننره ،وقننذل بةضننر  :أحذديثننه عننن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عةد اهلل اشم و ،عن أببه عن ده قذل :تساا كتسول اهللﷺ عن هذه اآلي  :ﱡ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ فقننذل" :أُن ل ن ذ سكننذة ال طننر" ،وقذل":حنندانذ أبننو عمننرو مسننل بننن عمننرو بننن مسننل بننن
"1161 :2 ،ع.2420
" ،صحب ابن
وهخ األتسلمو اشمدي خبرب نريخ نريخ" .ينير :ابن
قل  :من األدل على ريه كعه اهلل ذ راري األحذديث ذ صحبحه :سنمباه ل اذبنه الصنحب " :اشمخاصنر
من اشمخاصر من اشمسند -عنن الننت ﷺ ،علنى الانرط النذأ كرننذ بنقنا الةندل عنن الةندل موصنوال لبنه ﷺ
من نري قط ذ ايفتسنذد وال رع ذ نذقلو األ ةذك..
قننذل السننبويو" :صننحب ابننن ن أعلننى مر ة ن مننن صننحب ابننن حةننذن ،لانندة ريننه ،ح ن أنننه ياوق ن ذ
الاص ننحب ألدىن ك ننالم ذ ايفتس نننذد" .عة نند ال ننرعن ب ننن أيب ب ننر الس ننبويو" نندكيخ ال نراوأ ذ ه ننرع قري ننخ
النواوأ" ،قبا :نير ال ذكيذيب( .ط ،2الريذض :م اة ال وار1415 ،ه).115 :1 ،
وقننذل ابننن الصننالع":مث ن ال يننذدة ذ الصننحب علننى مننذ ذ ال اننذبح يالقذهننذ يذلةرننذ ممننذ اهنناما علبننه أحنند
اشمص ننن ذ اشمةام نندة اشما ننروكة ألئم ن احل ننديث ..مث ق ننذل :وي ننو كون ننه مو ننودا ذ كا ننخ م ننن اه نن،ط م نننر
" .عثمذن بن عةد النرعن الانررسوكأ" ،مةرفن أننواع علنوم احلنديث"،
الصحب فبمذ ةه ،ك اذ ابن
قبا :د .نوك الدين ع( ،،ط ،1بريو  :داك ال ر اشمةذصر1397 ،ه).21 :1 ،
( ) 1احلسننح بننن مسننةود الةغوأ"،هننرع السننن " قبننا :هننةبخ األكنن وط ،وحممنند سهننري الاننذوي ( ،ط ،2دماننا،
بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،ه).233 :1 ،
( ) 2مغلطذأ بن قلبا احلن و" ،ايفعالم بسناه علبه السالم" ،قبا :كذما عويضن ( ،ط ،1م ن اشم رمن  :م اةن
ن اك مصط ى الةذس1419 ،ه).137 :1 ،
( )3عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ " ،ننذم الةلننوم واحل ن ذ هننرع مخسننح حننديثذ مننن وامن ال لن " ،قبننا:
د.حممد األعدأ أبو النوك( .ط ،2القذهرة :داك السالم1424 ،ه).909 :3 ،
( )4عةدالرعن بن أعد بن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" ،قبا :نوك الدين ع( .،ط ،1داك اشمالع.328 :1 ،)1398 ،
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أحخ لبنذ من مراتسبا ابن اشمسبخ"(.)1
أببه عن ده ُ
()2
وقذل ايفبثمو( ":)807وقد ُواا" .
وقذل الابخ أعد هذكر( ")1377:وأمذ الةخذكأ  -حجن أهنا اونرع والاةنديا  -فقند أى
ن،دد ذ هننأن كثننري هننذا ،فانننه ننر لننه ذ ال ةننري والصننغري،
ض نة كثننري بننن عةنند اهلل  ....ومل ين َّ
أن يُ َ
وأاةن فبرمننذ أنننه كوم عنننه ننا بننن تسننةبد األنصننذكأ ،ومل يننذكر فبننه رح نذ ،ومل يننذكره ذ الضننة ذر،
وحنننن نننذهخ ىل مننذ هننخ لبننه الةخننذكأ مث ال،مننذأ :أن حديثننه حسننن ،فننا ا اعاضنند بانواهد قوينه
كذن صحبحذ"(.)3
المجرحين:
ثالثاً :أقوال
ِّ
قذل ايفمذم الاذفةو(  ":)204:ا أحد ال ذابح ،أو أحد أككذن ال ذ " .
وقذل ابن تسةد( ":)230:كذن قلبا احلديث ،يُساضة "(.)5
وق ننذل اب ننن مة ننح( " :)232:و ننده ص ننحة  ،وه ننو ض ننةب احل ننديث" ،وق ننذل أيض ننذ" :ل ننب
باور"( ،)6وقذل أيضذ" :مدوي ضةب (.")1
()4

( ) 1عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ "فننا الةننذكأ هننرع صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :حممننود هننةةذن عةداشمقصننود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).300 :8 ،
( )2عةنندالرعن بننن أعنند بننن ك ننخ "فننا الةننذكأ هننرع صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :حممننود هننةةذن عةداشمقصننود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).90 :8 ،
( )3أعد بن حممد بن حنةا" ،اشمسند" ،قبا :أعد حممد هذكر( .ط ،4مصر :داك اشمةذكا1373 ،ه).237 :3 ،
( )4ينير :احلسن بن عةدالرعن الرامررم أ" ،الدث ال ذصا بنح النراوأ والنواعو" ،قبنا :د .حممند عجنذري اريطبنخ.
(ط ،1بننريو  :داك ال ننر1391 ،ه)596 ،؛ وحممنند بننن حةننذن" ،ا ننروحح مننن الننداح والضننة ذر واشم،وكننح"،
قبا :حممود براهب سايد( .بريو  :داك اشمةرف 1412 ،ه)222 :2 ،؛ واشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .138 :24
( )5حممن نند ب ن ننن تس ن ننةد" ،الطةق ن ننذ ال ن ننربم" ،قب ن ننا :د .علن ننو حمم ن نند عم ن ننر( .ط ،1الق ن ننذهرة :م اة ن ن اري ن ننذ و،
1421هن).412 :5 ،
( ) 6ينير :براهب بن عةداهلل بن اونبد" ،تس اال ه البن مةح" ،قبنا :د .أعند حممند ننوك تسنب ( .ط ،1اشمدينن
النةوي  :م اة الداك 1408ه) 469 ،؛ عثمذن بن تسةبد الداكمو " ،ذكيخ عثمذن بن تسةبد الداكمو عن أيب
سكريذ ا بن مةح" ،قبا :حممد بن علو األسهنرأ( .ط ،1القنذهرة :ال نذكو احلديثن 1429 ،ه)172 ،؛
وأعنند بننن حممنند بننن حمننرس" ،مةرفن الر ننذل" ،قبننا :حممنند مطبن احلننذف ،،نن وة بنندير( ،دماننا :مطةوعننذ
ٍم ن اللغ ن الةربب ن 1405 ،ه) ،ن ن 92؛ والةةننذ بننن حممنند النندوكأ" ،الاننذكيخ والةلننا عننن ننا بننن مةننح"،
قبننا :د .أعنند حممنند نننوك تسننب ( ،ط ،1م ن اشم رم ن  :مرك ن الةحننث الةلمننو و حبننذر ال ن،اث ايفتسننالمو،
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وقذل علو بن اشمدي ( ":)234:ضةب "(.)2
وقننذل ايفمننذم أعنند( ":)241:من ننر احلننديث( )3لننب باننور"( ،)4وقننذل عةننداهلل بننن أعنند:
هةن أيب يقننول" :لننب باننور ،وضننر أيب علننى حننديث كثنري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا ،ومل
نندانذ هبننذ ذ اشمسننند"( ،)5وقننذل أب ننو بثم ن  :قننذل يل أعنند" :ال نندث عننن كثننري بننن عةننداهلل اشم ن و
()7
هباذ"( ،)6وقذل" :لب يسوم هباذ" .
وقذل اووس ذو(  ":)259:ضةب احلديث"(.)8
وقذل ابن أيب حذمت تسأل أبذ سكع (  )264:عنه فقذل" :واهنو احلنديث ،لنب بقنوأ ،قلن
له :هب بن ح ب  ،وعةداشمربمن ،وكثري بن عةداهلل أيرن أحنخ لبنك؟ قنذل :هبن  ،وعةنداشمربمن أحنخ
يل منننه"( ،)9وقننذل الرب عننو :قلن " :أحذديننث كثننري بننن عةننداهلل ،عننن أببننه ،عننن ننده؟ قننذل" :واهب ن ،
َّ
()10
وهنُرذ؟ قذل :من كثري" .
قل  :ممن ع
وقذل أبو داود ( ":)275:كذن أحد ال َّذابح"(.)11
وقذل أبو حذمت( ":)277:لب بذشماح"(.)12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1399ه)232 :3 ،؛ وابن عدأ " ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".648 :8 ،
( )1ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .648 :8
( ) 2حممد بن عثمذن بن أيب هبة  "،تس اال ه لةلو بن اشمدي " ،قبا:د .موفا بن عةنداهلل بنن عةندالقذدك( .ط،1
الريذض :م اة اشمةذكا  1404ه).90 ،
( )3ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل".647 :8 ،
( )4ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا"858 154 :7 ،؛ وابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .647 :8
( ) 5أعد بن حممد بن حنةا" ،الةلا ومةرف الر ذل" ،قبا :د.وصو اهلل بنن حممند عةنذ ( .ط ،2الرينذض :داك
القة 1427 ،ه)213 :3 ،؛ وابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .648 :8
( )6ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .647 :8
( )7اشمر السذبا.648 :8 ،
( )8بنراهب بننن يةقننو اووس ننذو" ،أحنوال الر ننذل" ،قبننا :عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةَسنناوأ( .ط ،1حننديث
اكذدمو ،فبصا آبذد :بذكساذن).240 ،
( )9ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".858 154 :7 ،
( )10عةبننداهلل بننن عةنندال رن ال نرا سأ" ،الضننة ذر أليب سكع ن ال نراسأ ذ أ وباننه علننى أتسننال الرب عننو" ،قبننا :د.
تسةدأ ايفذمشو( .ط ،2اشمنصوكة :داك الوفذر1409 ،ه).501 :2 ،
( )11اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .138 :24
( )12ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا".858 154 :7 ،
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هبخ قلبا الرواي (.)1
وقذل حممد بن وضذع القريت(  :)287:وهو ٌ
وق ن ننذل اب ن ننن حج ن ننر :ض ن ننةَّ ه الس ن ننذ و(  ،)307:ويةق ن ننو ب ن ننن تسن ن ن بذن (  )277:واب ن ننن
الربقو( .)2()249:
وق ننذل النس ننذئو( " :)303:م نن،و "( ،)3وق ننذل اب ننن حج ننر :وق ننذل ذ موض ن ن آ ننر" :ل ننب
بثق "(.)4
و كره الةقبلو(  )322:ذ الضة ذر(.)5
وقذل ابن الس ن( ":)353:يروأ عن أببه عن ده أحذديث فبرذ نير"(.)6
وق ننذل اب ننن حة ننذن( ":)354:كوم ع ننن أبب ننه ع ننن ننده نس ننخ موض ننوع ال ننا كره ننذ ذ
ال اخ ،وال الرواي عنه ال على ر الاةجخ ،وكذن الاذفةو يقول :كثري بنن عةنداهلل اشمن و ككنن منن
أككذن ال ذ (.)7
وقذل ابن عدأ( ":)365:وعذم مذ يرويه ال ياذب علبه"(.)8
وقذل الداكقط ( ":)385:م،و "(.)9
( )1ل بن عةد اشملك بن با وال" ،هبوخ عةد اهلل بن وهخ القرهو النذين كوم عننر وهن مننر و كنر ةنري
مننن ننرع منننر و ةديلننه ممننذ وقن ذ كاننذ أيب عةنند اهلل حممنند بننن وضننذع ،من أ ةننذك ابننن وهننخ وفضننله وسهننده
وتسةخ وفذ ه" ،قبا:د .عذمر حسن صربأ( ،ط ،1بريو  :داك الةاذئر ايفتسالمب 1428 ،ه).64 ،
قل  :الذأ ةل أ ةا هذا القول ضمن أقوال اورع فبه ،أنه أيلا علبه ل "،هبخ" وهو حماملن للاوابنا
والاجري مةذ ،وياةح اشمراد هبذ بذلقرائن والسبذ الذأ قبل فبه ،وقد فسر ذ كالم ايفمذم حممد بن وضذع
بأنه قلبا الرواي  ،ف ذن رحذ منه ل ثري بن عةد اهلل لقلَّ مرويذ ه.
( )2أعد بن علو بن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ"( .ط ،1ايفند :مطةة دائرة اشمةذكا النيذمب 1326 ،ه).423 :8 ،
( ) 3أعنند بننن هننةبخ النسننذئو" ،الضننة ذر واشم،وكننون" ،قبننا :حممننود ب نراهب ساينند( ،ط ،1حلننخ :داك الننوعو،
1396هن).504 ،
( )4ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .422 :8
( )5حممد بن عمرو الةقبلو" ،الضة ذر ال ةري" ،قبا :عةداشمةطو قلةجو( ،ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب )،
.1555 4 :4
( )6ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .423 :8
( )7ابن حةذن" ،ا روحح" .893 221 :2
( )8ابن عدأ" ،ال ذما ذ ضة ذر الر ذل" .659 :8
( ) 9حممد بن احلسح السلمو" ،تس اال ه لإلمذم الداكقط " ،قبا :فريا من الةذحثح باهراا :د .تسةد احلمبد.
د .ذلد بن عةد الرعن اوريسو( ،ط1427 .1ه).272 ،
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وقذل ابن هذهح( ":)385:ضةب احلديث"(.)1
وق ننذل احل ننذك ( ":)405:ح نندَّث ع ننن أبب ننه ع ننن ننده نس ننخ فبر ننذ من ننذكري"" ،ال ق ننوم ب ننه
احلج "(.)2
و كره أبو نةب (  )430:ذ الضة ذر(.)3
وقذل ابن ح م (  ")456:وكثري بن عةداهلل تسذق  ،ال ةوس الرواي عنه"(.)4
وقذل الةبرقو( ":)458:وكواي كثري بنن عةند اهلل بنن عمنرو بنن عنوا اشمن و ا انضنم ىل
مذ قةلرذ قوياذ"(.)5
وقننذل ابننن عةنند الننرب( ":)463:وكثننريٌ ٍامن علننى ضننة ه ،ال نناا مبثلننه"( ،)6وقننذل ذ كواياننه
()7
عن أببه عن ده" :ه ضنة ذر عنند أهنا احلنديث"  ،وقنذل ذ حنديث عمنرو بنن عنوا اشمن و
قذل هة كتسول اهلل ﷺ يقول ":ن ذ اومة تسذع من النرذك ال يسأل الةةد فبرذ هنباذ ال أعطنو
بقولننه "...وهننو حننديث مل يننروه فبمننذ علمن ال كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا عننن أببننه عننن
ننده ،ول ننب ممننن نناا بننه"( ،)8وقننذل ":وكثننري منن،و احلننديث"( ،)9وقننذل" :ضننةب ٌ منسننو ٌ ىل
ال ذ  ،ال اا به وال مبثله"(.)10
( ) 1عم ننر ب ننن أع نند ب ننن ه ننذهح " ،ننذكيخ أه ننذر الض ننة ذر وال ننذابح" قب ننا :د .عة نند ال ننرحب القا ننقرأ( ،ط،1
1409ه)ن.527 ،
( ) 2حممد بن عةد اهلل احلذك " ،اشمسادك على الصحبحح" ،قبنا :مصنط ى عةند القنذدك عطنذ( ،ط ،1بنريو :
داك ال اخ الةلمب 1411 ،هن).207 :1 ،
( )3أعد بن عةداهلل بن أعد" ،الضة ذر"( ،ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).197 ،
( )4حمم نند عل ننو ب ننن حن ن م" ،الل ننى" قب ننا :الا ننبخ أع نند حمم نند ه ننذكر( ،ط ،1دما ننا :داكة الطةذعن ن اشمنريين ن ،
1349ه).241 :4 ،
( )5الةبرقو" ،السنن ال ربم".107 :6 ،
( )6ابن عةد الرب" ،الامربد".237 :3 ،
( )7ابن عةد الرب" ،االتسابةذ ".1196 :3 ،
( )8يوتسن بننن عةننداهلل بننن عةنند الننرب" ،االتسنناذكذك اوننذم شمننذاهخ فقرننذر األمصننذك وعلمننذر األقطننذك فبمننذ ضننمنه
اشمويأ من مةذو الرأأ واآلاذك وهرع لك كلنه بذيفجينذس واال اصنذك" ،قبنا :د .عةند اشمةطنو أمنح قلةجنو،
(ط .1دماا ،بريو  :داك قابة  .حلخ ،القذهرة :داك الوعو1414 .ه).38 :2 ،
( )9اشمر السذبا .185 :7
( )10ابن عةد الرب" ،الامربد" .21 :19
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وقذل ابن عسذكر( ":)571وده صحة  ،ضةب احلديث"(.)1
و كره ابن اووسأ (  )597:ذ الضة ذر ،وقذل ":من ر احلديث ،لب باور(.")2
وقذل عةدالغ اشمقدتسو ( ":)600:كثري كوم له أبو داود ونريه ،وهو ضةب مبرة"(.)3
وقذل ابن دحب ال لت ":)633: (:ال ا الرواي عنه باجري األئم له(.)4
)":ما ٌا على ضة ه"(" ،)5ضةب دا"(.)6
وقذل النووأ( ُ 676:
()8
()7
وقن ن ننذل الن ن ننذهت( " :)748:واه"  ،وق ن ن ننذل ":واهن ن ننو احلن ن ننديث"  ،وق ن ن ننذل ":ا ق ن ن نوا عل ن ن ننى
()9
نح َحه ،فلرنذا ال
ضة ه"  ،وقذل" :وأمذ ال،مذأ فروم من حديثنه :الصنل نذئ بنح اشمسنلمح ،وص َّ
()12
يةامد الةلمذر على صحب ال،مذأ"( ،)10وقذل :م،و  )11(،و كره ذ اشمب ان .
( )1ابن عسذكر " ،ذكيخ مدين دماا".24 :50
( ) 2عةنندالرعن بننن علننو بننن اوننوسأ" ،اشموضننوعذ ال ننربم" ،قبننا :عةنند الننرعن حممنند عثمننذن( ،ط ،1اشمدين ن
النةوي  :اشم اة السل ب 1386 ،ه).149 :1 ،
( ) 3عةنندالغ بننن عةدالواحنند اشمقدتسننو" ،أ ةننذك النند ذل" ،قبننا :قسن الاحقبننا بننداك الصننحذب لل ن،اث بطنطننذ،
(ط ،1مصر :داك الصحذب 1413 ،ه).65 ،
( ) 4عمر بن حسن بن دحب " ،أدار مذ و خ من ببذن وض الوضذعح ذ ك خ" ،قبا :حممد سهري الاذوي ،
ختريا :حممد نذصر الدين األلةذو( ،ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1419 ،ه)،ن .139
( )5ننا بننن هننرا النننووأ " ،الص ن األح ننذم ذ مرمننذ السنننن وقواعنند ايفتسننالم" ،قبننا :حسننح هذعبننا
اوما( ،ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1418 ،ه).756 :2 ،
( )6اشمر السذبا .832 :2
( ) 7حممنند بننن أعنند الننذهت" ،ال ذه ن ذ مةرف ن مننن لننه كواي ن ذ ال اننخ السننا " ،قبننا :حممنند عوامننه ،وأعنند
اريطب ن ن ن ننخ( ،ط ،1ن ن ن ننده :داك القةلن ن ن ن ن للثقذفن ن ن ن ن ايفتس ن ن ن ننالمب  ،وم تسسن ن ن ن ن عل ن ن ن ننوم الق ن ن ن ننرآن1413 ،ه):2 ،
.4637 145
( )8حممد بن أعد الذهت " ،ذكيخ ايفتسنالم َوَوفبنذ اشمانذهري َواألعنالم" ،قبنا :د .بانذك عنواد( ،ط ،1بنريو :
داك الغر ايفتسالمو 1424هن).528 :2 ،
( )9اشمر السذبا .485 :4
( )10الذهت" ،مب ان االعادال ذ نقد الر ذل".407 :3 ،
( )11الذهت " ،اشمغو ذ الضنة ذر"5084 531 :2 ،؛ وحممند بنن أعند النذهت" ،تسنري أعنالم الننةالر" ،قبنا :هنةبخ
األكن وط ،وحممد نةب الةرقسوتسو ومأمون صذنر و( ،ط ،11بريو  :م تسس الرتسذل 1422 ،ه).540 :1 ،
( )12الذهت" ،مب ان االعادال" .6943 406 :3

- 285 -

دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي

وقذل ابن ال،كمذو( ":)750:ضةب "(.)1
وقذل الص دأ(  ":)764:وأمذ ال،مذأ فأ ذ ينُ َمل علبه"(.)2
وقننذل ابننن ك ننخ( ":)795:وفبننه ضننة " ،وقننذل ":وكثننريٌ هننذا ،سننن الةخننذكأ ،وال،مننذأ،
أحخ لبنذ من مراتسبا ابنن اشمسنبخ ،وض َّنة
ونريمهذ أمره ،وقذل بةضر  :أحذديثه عن أببه عن ده
ُ
األكثرون حديثه ،وضر ايفمذم أعد علبه ،ومل إر ه ذ اشمسند"( ،)3وقنذل ":وال،منذأ ن كعنه اهلل،-
إنرري حنديث الثقن الضننذب  ،ومنن يرن قلننبال ،ومنن يرن كثنريا ،ومنن يغلنخ علبننه النوه  ،إنرري حديثننه
ننذدكا ،ويةنح لننك ،وال يسن عنننه ،وقند ن َّنرري حنديث كثننري بنن عةنند اهلل اشمن و ،ومل ُجيمن علنى ننر
حديثه ،با قد قَن َّواه قوم ،وقدم بةضر حديثه علنى مرتسنا ابنن اشمسنبخ ... ،وقند ح نى ال،منذأ ذ
الةلننا ،ع ننن الةخ ننذكأ ،أن ننه ق ننذل ذ حديث ننه "ذ ة ننرية ص ننالة الةب نندين" :ه ننو أص ن ح ننديث ذ ه ننذا
الةذ  ،قذل :وأننذ أ هنخ لبنه( ،)4وعنده أحند أمثلن النرواة النذين ا الن ذ اُتنذمر بذل نذ  ،وقنذل:
ومنننر  :كثننري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا ،فننان ال،مننذأ يصننح حديثننه ،وقنند م َّا نى أمننره نننري
واحد ،و ركه األكثرون ،وضر أعد على حديثه ،ومل إر ه ذ اشمسند(.)5
مبرة"(.)6
وقذل ابن اشملقن( 804ه) ":ضةب َّ
()8
()7
وقذل ايفبثمو":)807: (:ضةب احلديث"  ،وقذل ":م،و  ،وقد حسنن لنه ال،منذأ" ،
( ) 1علننو بننن عثمننذن بننن ال،كمننذو" ،اوننوهر النقننو" ،اشمطةننوع م ن السنننن ال ننربم للةبرقننو( ،ط ،1حبنندك آبننذد،
الدكن :دائرة اشمةذكا الةثمذنب 1344 ،ه).173 :4 ،
( )2الص دأ" ،الواذ بذلوفبذ ".244 :24 ،
ومةننىن :ملَّن  ،أأ :ماننذه ،ومل ياثةن مننن أمننره ،يقننذل :ملسن بذيفبننا أملن هبننذ ملسننذ ،ا تسننقارذ تسننوقذ ذ
بن  ،ومتلن مننن األمننر :ختلننص ،ينيننر :حممنند بننن م ننرم بننن منيننوك " ،لسننذن الةننر "( ،ط ،3بننريو  :داك
صذدك1414 ،ه).223 :6 ،
قل  :أصلرذ للذهت ذ "اشمب ان"  227 :1حبث قذل ذ ر هذعبا بن كاف  ":ومن متلب ال،مذأ قذل:
ض ة ه بةا أها الةل  ،وقد رف ذ يةة الةجذوأ ( :لةب ).
( )3ينير :ابن ك خ " ،ذم الةلوم واحل " 782 :2؛ وابن ك خ"فا الةذكأ" .300 :8 ،180 :1
( )4ابن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" 398-397 :1
( )5اشمر السذبا.328 :1 ،
( )6عمر بن علو بن اشملقن" ،الةدك اشمنري ذ ختريا األحذدينث واآلانذك الواقةن ذ الانرع ال ةنري"( ،ط ،1الرينذض،
داك ايفجرة1425 ،ه).59 :2 ،
( )7ايفبثموٍ " ،م ال وائد" .35 :1
( )8اشمر السذبا .187 :1
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وقذل ":أ ةوا على ضة ه ،وقد حسن ال،مذأ حديثه"( ،)1وقذل" :م،و "(.)2
وق ننذل ابن ننن حج ننر( ":)852:ضن ننةب  ،أفن ننرط م ننن نسن ننةه ىل ال ننذ ( ،")3وقن ننذل ":ضن ننة ه
"ضة وه" ،وقذل ":وكثري بن عةند اهلل ضنةب عنند األكثنر ،ل نن الةخنذكأ ومنن ةةنه:
األئم " ،وقذلَّ :
كذل،مننذأ ،وابننن ن يقننوون أمننره"( ،)4وقننذل" :ضننةب "( ،)5وقننذل ":كثننريٌ ضننةب عننند األكثننر،
ما نذه ،و ةةننه ال،مننذأ"( ،)6وقننذل" :وقنند ضن َّنة كثننريٌ كواي ن كثننري" )7(،وقننذل ":كثننري
ل ننن الةخننذكأ َّ
ضننةب عننند األكثننر ،ل ننن الةخننذكأ حسننن النرأأ فبننه ،وال،مننذأ حسننن حديثننه ،وكمبننذ صننححه فبمننذ
وق ذ بةا النسخ"(.)8
ثالثاً :الترجيح:
أوال :بةنند تسننرد هننذه األقنوال مننن أئم ن اوننرع والاةننديا ذ كثننري بننن عةنند اهلل ياةن َّنح أن عةننذكا
اورع اليت ُوص هبذ كثري بن عةد اهلل ذو مذ بنح أهند أل نذ ،اونرع ،وهنو :وصن ه بأننه ككنن منن
أككذن ال ذ  ،ومذ بح أوتسطرذ وهو :وص ه بذلضة .
ولدكاتس هذه األقوال و لبلرذ فان الص مذ ُكمو به كثري بن عةد اهلل من اورع مذ يلو:

 -1وصفه بالكذب.
أقدم من يةن ذ عدال كثنري بنن عةنداهلل ،هنو :ايفمنذم الانذفةو فقند كمنذه بذل نذ  ،وقنذل أبنو
داود :كننذن أحنند ال ن َّنذابح ،ووص ن ابننن حةننذن نسننخاه عننن أببننه عننن ننده بذشموضننوع  ،مث اتسااننرد
ب الم ايفمذم الاذفةو ،وقذل ابن كثري ":ل فبه نري واحد منن األئمن وضنةَّ وه ،حن ننه قند ص َّنرع
( )1اشمر السذبا .203 :1
( )2اشمر السذبا .234 :3
( )3ابن حجر " ،قريخ الارذيخ".5617 ،
( )4أعد بن علو بن حجر" ،فا الةذكأ بارع صحب أيب عةداهلل حممد بن هذعبا الةخذكأ" ،كق كاةه وأبوابه
وأحذديثننه :حممنند فن اد عةنند الةننذقو ،قننذم با را ننه وصننححه وأهننرا علننى يةةننه :حمننخ النندين اريطبننخ ،علبننه
ةلبقذ الةالم  :عةد الة ي بن بذس( ،اشمطةة السل ب ).451 :4 ،
( )5اشمر السذبا19 :5 ،
( )6اشمر السذبا.280 :7 ،
( )7اشمر السذبا.419 :3 ،
( ) 8أعنند بننن علننو بننن حجننر" ،ناننذئا األف ننذك ذ ختنريا أحذديننث األ كننذك" ،قبننا :عنندأ عةنند ا بنند السننل و،
(ط ،2داك ابن كثري1429 ،ه).421 :2 ،
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بةضر با ذيةه ،فذهلل أعل "(.)1
وقنند ننذر قننول ايفمننذم الاننذفةو ُمسننندا ذ كاننذ النندث ال ذصننا للرامررم ن أ فقننذل :حنندانذ
السذ و ،حدانذ أبو داود ،حدانذ حممند بنن النوسير اشمصنرأ ،قنذل :هةن الانذفةو ،يقنول" :كثنري بنن
كن من أككذن ال ذ "(.)2
عةداهلل اشم و ك ٌ
قلن  :حنديث كثنري بنن عةنداهلل ال يصنا لدك ن ال نذ  ،أو وضن احلنديث ،ولنذلك قنذل ابننن
حجر" :ضةب  ،أفرط من نسةه ىل ال ذ "(.)3
وقننذل اب ننن حجننر أيض ننذ" :واألهننةه أن كث نريا ذ دك ن الض ننة ذر ال نذين ال ي نننح ح ننديثر ىل
دك الوض "(.)4
وق نند ُ م ننا ننذيخ ايفم ننذم الا ننذفةو وأيب داود ل ننه عل ننى احام ننذل كذب ننه ذ ك ننالم الن ننذ دون
احلننديث النةننوأ ،بقرين ن قننول مطننرا بننن عةننداهلل قننذل :كأي ن كثننري بننن عةننداهلل بننن عمننرو بننن عننوا
اشم و ،وكذن كثري اريصنوم  ،ومل ي نن أحند منن أصنحذبنذ يأ نذ عننه ،فقنذل لنه ابنن عمنران القذضنو :ينذ
كثننري أن ن ك ننا بطَّنذل ختذصن فبمننذ ال نةننرا ،و نندعو مننذ لننب لننك ،ولننب عننند علننى مننذ طلننخ
ببنن  ،فننال ق نرب ال أن نراو قنند رنن ألهننا الةطذلن  ،فننا ا كأين أهننا الةطذلن عننندأ فاةننذل ،قننذل
ب نراهب  :قننذل يل مطننرا :فةبنننذ ابننن عم نران يومننذ ا هننو ب ثننري بننن عةننداهلل قنند ننذره ،فقننذل :أمل أقننا
لننك :ال ق نرب ال أن ننرم أهننا الةطذل ن ؟ فقننذل لننه كثننري :صنندق أصننل اهلل القذضننو ،فا ننذ ااننك
حبث ذر أها الةطذل  ،ذر فالن وفالن ومهذ من أها الةطذل  ،فجا مةرمذ(.)5
وقنذل يةقنو بننن تسن بذن :هةن هذعبنا بننن أيب أوين قنذل :تسننأل مذلنك عننن حديثنه ،وقنند
كوم عنننه ننو بننن تسننةبد األنصننذكأ ،وال أهننك أو هة ن ب نراهب بننن اشمنننذك احل امننو -فننان مل أكننن
هة منه فقند حندا عننه اقن  -قنذل :كنذن كثنري يندعو أن الننت ﷺ أقطن نده ف نذن يننذسع النذين
ذ لك الصق  ،وكذن كثري اريصوم  ،فنذهخ ىل ابنن عمنران إذصن  ،فقنذل لنه ابنن عمنران :ينذ كثنري،
( )1اب ننن كث ننري " ،ننذم اشمس ننذنبد والس نننن"  .612 :6وذ "الةداي ن والنرذي ن " ،قب ننا :د .عة نند اهلل ال،ك ننو( ،ط ،1داك
هج ننر1417 ،ه) .256 :2،ن ن م با ذية ننه فق ننذل ":وم ننن يري ننا كث ننري ب ننن عة نند اهلل ب ننن عم ننرو ب ننن ع ننوا ،وه ننو
َّ
كذا )".
( )2الرامررم أ" ،الدث ال ذصا" .596
( )3ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .5617
( )4عةندالرعن بنن أيب ب نر السنبويو" ،الآللن اشمصننوع ذ األحذدينث اشموضنوع " ،قبننا :صنالع بنن حممند بننن
عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).86 :1 ،
( )5حممد بن عمرو الةقبلو" ،الضة ذر ال ةري" ،قبا :عةداشمةطو قلةجو( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب ) .4 :4
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نننك ك ننا بطننذل كثننري اريصننوم فبمننذ ال ةننرا ،و ن َّندعو مننذ لننب لننك ،ولننب عننند علننى مننذ طلننخ
اةن  ،فننال قنرب وال أكينننك ال أن نراو قنند فرنن ألهننا الةذيننا ،فننا ا كأين لننك فاةننذل .فةبنننذ ابننن
عمران يومذ ا هو ب ثري بن عةد اهلل قند نذره ،فقنذل :أمل أقنا لنك ال قنرب ال أن نراو قند فرنن
ألهننا الةذيننا ،فقننذل كثننري :صنندق أصننل اهلل القذضننو ،فا ننذ ااننك حبننث ننذر أهننا الةذيننا ،قنند
ننذر فننالن وفننالن ومهننذ مننن أهننا الةذيننا فجااننك مةرمننذ ،ف ننذن مننن أمننر ابننن عمنران لبننه ،قننذل أبننو
يوتس  :أمر أن ياد ىل أتسطوان ح قذم من القضذر(.)1
نذدعى كثننري بننن عةنند اهلل أن النننت ﷺ أقطن ننده حلبثبننذ يراهننذ صننحبحه ،وكننذ نننريه هننذا
فن َّ
االدعذر ،فقذلوا :نه كذا  ،واك ةط مطذلةاه را ده بأمر ينسةه ىل النت ﷺ.
 -3 -2متروك (واهي) الحديث.
وص كثري بن عةد اهلل بأنه م،و احلديث :النسذئو ،والداكقط  ،وايفبثمو.
ووص ه بأنه واهو احلديث :أبو سكع  ،والذهت.
وهننذا الوصن مننن هن الر األئمن كعرن اهلل يقاضننو أن كثننري بننن عةنند اهلل لننب بثةن  ،وواهننو
احلديث مبةىن اشم،و  ،قذل ا بن تسةبد ،تسأل تس بذن الثوكأ ،وهةة  ،ومذلنك بنن أنن  ،وتسن بذن
ب ننن عببنن ن ع ننن الر ننا واه ننو احل ننديث ،فأتس ننأل عن ننه؟ ف ننذ ةوا أن أق ننول" :ل ننب ه ننو اةا ننذ ،وأن أب ننح
أمننره"( ،)2ول ننن كثنريا ال يصننا حديثننه لدك ن النراوأ اشمنن،و بنندلبا نراري أيب داود حلننديث كثننري بننن
عةننداهلل( ،)3وقنند بننح منرجننه ذ تسننننه ذ كتسننذلاه ألهننا م ن فقننذل" :ولننب ذ كاننذ السنننن الننذأ

( )1يةقو بن تس بذن" ،اشمةرف والاذكيخ" .350 :1
( )2الرامررم أ" ،الدث ال ذصا" .593
( )3أ نرري لننه ذ موض ن واحنند :ذ كاننذ اري نراري وايفمننذكة وال ننور بننذ مننذ ننذر ذ قطننذع األكضننح ،مننن يريننا
هذعبا بن أيب أوي  ،قذل :حدانذ كثري بن عةداهلل بن عمنرو بنن عنوا اشمن و ،عنن أببنه عنن نده :أن الننت
ﷺ أقط بالل بن احلذكث اشم و مةذدن القةلب  :لسبرذ ونوكيرنذ - ،وقنذل ننريه :لسنرذ ونوكهنذ  -وحبنث
يصننل الن كع مننن قنند  ،ومل يةطننه حننا مسننل  ،وكاننخ لننه النننت ﷺ "بسن اهلل الننرعن الننرحب  ،هننذا مننذ أعطننى
حممد كتسول اهلل بالل بن احلذكث اشم و ،أعطذه مةذدن القةلب لسبرذ ونوكيرذ  -وقذل ننري الةةنذ  :لسنرذ
ونوكهذ  -وحبث يصل ال كع من قد  ،ومل يةطه حا مسل ".
تسلبمذن بن األهةث السجساذو" ،السنن" ،قبا :حممد حمبو الدين عةد احلمبد( ،بريو  :اشم اةن الةصنري )،
667 :4ع.3063-3062
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صنَّ اه عن ك ا م،و احلديث هور"(.)1

 -4منكر الحديث.
وص ه بذلك :ايفمذم أعد ،واحلذك .
قل ن  :وص ن ايفمننذم أعنند كعننه اهلل ،ل ثننري بننن عةنند اهلل بأنننه من ننر احلننديث ،لننب باننور،
يقاضننو ضننةب ه ،وعنندم قةننول كواياننه ،ولننذلك مل يننرو عنننه ،وأمننر بذلضننر علننى حديثننه ،وهنننى عننن
الاحديث عنه ،و لك لا رده بأحذديث ال يُةرا مانُرذ ال من كواياه ،ولب يفذ عذض ٌد يةضدهذ.
وقنند بننح احلننذف ،ابننن حجننر م نراد ايفمننذم أعنند مننن قولننه" :من ننر احلننديث" أأ :ال ننرد اشمطلننا،
فقنذل" :هننذه الل ين يطلقرنذ أعنند علننى مننن ينُ عغنر ُ علننى أقرانننه بذحلننديث ،عُنرا لننك بذالتسنناقرار مننن
حذله"( ،)2وقبدهذ ذ موض آ ر فقذل ":أيلا ايفمذم أعند ،والنسنذئو ،وننري واحند منن النقنذد ،ل ن،
اشمن ر على ٍرد الا رد ،ول نن حبنث ال ي نون اشما نرد ذ وسن منن ُ ن حلديثنه بذلصنح بغنري عذضند
يةضده(.)3
 -5ليس بالمتين.
وص ه بذلك :أبو حذمت.
قل  :قول أيب حذمت ذ كثري بن عةداهلل أننه "لنب بنذشماح" يندل علنى أننه ممنن يُ انخ حديثنه،
وينير فبه ،وقد أيلا أبو حذمت هذه الوصن علنى عندد منن النرواة ،كسنلبمذن بنن قنرم الضنت( ،)4وقند
يقرهنننذ بوص ن آ ننر ،كقولننه ذ ح ننب بننن تسننب الرقننى األتسنندأ ":ال بننأ بننه ،هننو هننبخ صنندو ،
ي اخ حديثه وال اا به ،لب بذشماح"( ،)5وقوله ذ حمذضنر بنن اشمنوكع( ،)6و واد بنن علةن احلنذكاو":
لنب بننذشماح ،ي اننخ حديثنه( ،)7وقولننه ذ لبنند بنن دج" :صننذل لننب بنذشماح ذ احلننديث" ( ،)1وقولننه
( )1تس ننلبمذن ب ننن األه ننة ث السجس نناذو" ،كتس ننذل أيب داود أله ننا م ن ن ون ننريه ذ وصن ن تس ننننه ،قب ننا :حمم نند
الصةذغ( ،ط ،3بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).25 ،
( )2ابن حجر ،فا الةذكأ.453 :1 ،
( )3أعد بن علو بن حجر " ،الن على كاذ ابن الصالع" ،قبا :كبب بن هذدأ اشمد لو( ،ط ،1اشمدين
اشمنوكة :عمذدة الةحث الةلمو بذوذمة ايفتسالمب 1404 ،ه)108 :1 ،
( )4ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا" .136 :4
( )5اشمر السذبا .205 :3
( )6اشمر السذبا .437 :8
( )7ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا".453 :3 ،

- 290 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ذ هننجذع بننن الولبنند بننن قننب السن وو ":لننح احلننديث ،هننبخ لننب بننذشماح ،ال نناا بننه"( ،)2وهن الر
الرواة مذ بح الصدو الذأ ي اخ حديثه ،والصدو الذأ ير  ،وتسور احل  ،،ومن ر احلديث.
 -6ليس بشي.:
وص ه بذلك ابن مةح ،وايفمذم أعد.
دال علنى ضنةب ه ل ثننري
نذر وصن كثنري بنن عةنند اهلل عنند ابنن مةنح بأننه لننب بانور وهنذا ٌ
ب ننن عة نند اهلل كم ننذ ننذر ذ أقوال ننه األ ننرم ال ننيت فس ننر م نراده بقول ننه" :ل ننب با ننور" ،ول ننذلك ق ننذل:
ضةب احلديث ،وأمنذ نرع ايفمنذم أعند فقند نذر م سنرا حبنث قنذل :من نر احلنديث ،لنب بانور،
وهننذا يةن أن مننذ ن َّنرد بننه ،ممننذ ال ياذبةننه علبننه الثقننذ  ،ولننب لروايذ ننه عذضنند يةضنندهذ ،كمننذ تسننةا ذ
رحه بقوله :من ر احلديث.
 -7قليل الحديث.
وص ه بذلك :ابن تسةد.
قلن  :اشمنراد بقلن احلننديث ،أأ :قلن أتسننذنبده ،فننان ُ ننا كوايذ ننه كذنن عننن أببننه عننن ننده ،ومل
يننرو عننن نننري أببننه عننن ننده ال القلبننا مننن احلننديث ،ومن هننذه القلن ذ أتسننذنبده الننيت كواهننذ فرننو ممننن
يُساضة  ،وهذا موافا لقول عذم أئم اورع والاةديا ذ ضةب حديثه ممذ مل يُاذب علبه.

 -8شي ٌخ قليل الرواية.
وص ه بذلك حممد بن وضذع القريت.
قل  :هذا الوص ياضمن وص ح :األول :هبخ ،الثذو :قلبا الرواي .
ول " :،هبخ" لبس جبرع ،ولبسن باوابنا ،وقند يوصن هبنذ النراوأ داللن علنى قلن كوايذ نه،
أو قلن مننن كوم عنننر  ،أو لقلن علمننه ،واعانذئننه بضننة كوايذ ننه ،وقنند ننذر م سننرة ذ كننالم احلننذف،
هبخ لقل مرويذ ه.
حممد بن وضذع بأنه ٌ
()3
قذل ابن أيب حنذمت" :و ا قبنا" :هنبخ" فرنو بذشمن لن الثذلثن  ،يُ انخ حديثنه وينينر فبنه"  ،قنذل
ابن القطذن :فأمنذ قنول أيب حنذمت فبنه" :هنبخ" فلنب باةرين بانور منن حذلنه ،ال أننه ُمقناي لنب منن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1اشمر السذبا .384 :3
( )2ابن أيب حذمت "،اورع والاةديا" .379 :4
( )3ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .37 :2
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أهننا الةلن  ،و ننذ وقةن لننه كواين أ ننذ عنننه"( ،)1ونقننا ال ككاننو عننن اشمن أ أنننه قننذل :اشمنراد بقننويف :
"هننبخ" أنننه ال ينُ ، ،وال ُ ناا رديثننه مسنناقال( ،)2وقننذل الننذهت ذ ر ن الةةننذ بننن ال ضننا الةنندو:
ه منه أبو حذمت ،وقذل" :هبخ"؛ فقولنه" :هنو هنبخ" لنب هنو عةنذكة نرع؛ ويفنذا مل أ كنر ذ كاذبننذ
أحدا ممن قذل فبه لك؛ ول نرذ أيضذ مذ هو عةذكة وابا؛ وبذالتساقرار يلوع لك أنه لنب رجن "(،)3
وقننذل ابننن ك ننخ" :والاننبوخ ذ اصننطالع أهننا الةل ن عةننذكة عمننن دون األئم ن واحل ننذ ،،وقنند ي ننون
فبر الثق ونريه"(.)4
 -9ال يتابع على حديثه.
هننذا الوصن مننن ابننن عنندأ ننذر بةنند أن تسننذ ل ثننري بننن عةنند اهلل لن مننن األحذديننث الننيت
اتساُن ر علبه ،وابن عدأ من أها االتساقرار والسرب شمرويذ الرواة ،وأحذديثر .

 -10الضعه.
وص ن ن ه بذلض ن ننة عذم ن ن علم ن ننذر او ن ننرع والاة ن ننديا :اب ن ننن تس ن ننةد ،واب ن ننن مة ن ننح ،واب ن ننن اشم ن نندي ،
واووس ننذو ،والس ننذ و ،واب ننن الربق ننو ،والةقبل ننو ،واب ننن ه ننذهح ،وأب ننو نة ننب  ،واب ننن عة نند ال ننرب ،واب ننن
عسننذكر ،وابننن اوننوسأ ،والنننووأ ،وابننن ال،كمننذو ،وابننن ك ننخ ،وابننن اشملقننن ،وايفبثمننو ،وابننن حجننر،
فرنو ذ مر ةن الضننةب النذأ يةاننرب بننه ،وذ حديثننه ن نذكة ،فننا ا وافقن كواياننه كواين نننريه مننن الثقننذ
قُةل  ،و قو  ،وحديثه ير قو ىل احلسن لغريه ،وقد ير قنو ىل الصنحب لغنريه بذشماذبةنذ والانواهد،
كمذ يندل صننب ايفمنذم ال،منذأ حنح صنح حنديث" :الصنل نذئ بنح اشمسنلمح "  -كمنذ تسنبأا
ذ اشمةحننث الثننذو ،ولننذلك قننذل الةبرقننو" ":وكواي ن كثننري بننن عةنند اهلل بننن عمننرو بننن عننوا اشم ن و ا
انضننم ىل م ننذ قةلر ننذ قويا ننذ"( ،)5وقننذل اب ننن حج ننر" :واأله ننةه أن كث نريا ذ دك ن الض ننة ذر ال نذين ال
ينح حديثر ىل دك الوض "( ،)6و لك عمذال ألقوال األئم  ،و ةذ ببنرذ.
( ) 1علننو بننن حممنند بننن القطننذن" ،ببننذن الننوه وايفيرننذم ال نواقةح ذ كاننذ األح ننذم" ،قبننا :د .احلسننح آي ن
تسةبد( ،ط ،1الريذض :داك يبة .627 :4 ،)1418 ،
( ) 2حممنند بننن ننذل النندين ال ككاننو" ،الن ن علننى مقدم ن ابننن الصننالع" ،قبننا :د .سيننن الةذبنندين بننن حممنند
بالفريا( ،ط ،1الريذض :أضوار السل ).434 :2 ،
( )3الذهت" ،مب ان االعادال".385 :2
( )4ابن ك خ" ،هرع علا ال،مذأ" .461 :1
( )5الةبرقو" ،السنن ال ربم" .107 :6
( ) 6عةندالرعن بنن أيب ب نر السنبويو" ،الآللن اشمصننوع ذ األحذدينث اشموضنوع " ،قبننا :صنالع بنن حممند بننن
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قننذل النننووأ كعننه اهلل ":كوايننذ ال نراوأ الضننةب ي ننون فبرننذ الصننحب والضننةب والةذيننا،
فب اةوهنذ مث ب أها احلديث وايف قذن بةا لك من بةا ،و لك تسرا علبر  ،مةنروا عننده ،
وهبننذا احنناا تس ن بذن الثننوكأ كعننه اهلل حننح هنننى عننن الرواي ن عننن ال لننت فقبننا لننه :أن ن ننروأ عنننه؟
فقننذل :أنننذ أعل ن صنندقه مننن كذبننه"( ،)1وهننذا مننن نصننذا علمننذر اوننرع والاةننديا ذ أح ننذمر علننى
الرواة ،و صبلر ذ أحوال الرواة اشمخال فنبر  ،فناهن ال يقةلنون حنديث منن ُ لن فبنه مطلقنذ ،وال
يردونه مطلقذ ،با يقةلون من حديثه مذ وافا فبه الثقذ  ،ويردون مذ كذن فبه ن ذكة واذل .
قننذل ابننن كثننري ":قنند نننوق ال،مننذأ ذ صننحبحه هننذا احلننديث ،ومننذ هننذكله مننن األحذديننث
الضةذا؛ فان كثريا هذا كذبه الاذفةو ،و ركه أعد ،ونري واحد من األئم "(.)2
قذل الصنةذو" :ف نو عةذك نه كهنذد ىل أن اشمنذقان ذ صنحب هنذا احلنديث خبصوصنه ،ال ذ
صح َحه"(.)3
كا مذ َّ
حسن اشم نت الذأ تسنأله عننه ايفمنذم ال،منذأ ،ذ السنذع النيت ُر نى ذ ينوم
والةخذكأ كعه اهلل َّ
نديث حسننن ،ال أن أعنند كننذن مننا علننى كثننري يضننة ه ،وقنند كوم
اومة ن كب ن هننو؟ قننذل :هننو حن ٌ
ا بن تسةبد االنصذكأ عنه(.)4
قل ن  :كواي ن ننا ب ننن تسننةبد األنص ننذكأ ع ننن كثننري ب ننن عةنند اهلل ن ننص علبر ننذ الةخ ننذكأ ون ننريه،
ألموك:
 والل ن ننا ب ننن تس ننةبد األنص ننذكأ ،وه نندة ثةا ننه ،وه ننو ال ننذأ ق ننذل فب ننه ايفم ننذم أع نند" :أاة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).86 :1 ،
( )1ا بن هرا النووأ" ،اشمنرذري هرع صحب مسل بنن احلجنذري"( ،ط ،2بنريو  :داك حبنذر الن،اث الةنريب،
1392ه).125 :1 ،
( ) 2هذعبا بن عمر بن كثري " كهذد ال قبه ىل مةرف أدل الانةبه" ،قبا :هبج يوتس عد أبو الطبخ( ،ط،1
بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،ه).54 :2 ،
( ) 3حممد بن هذعبا الصننةذو " ،وضنب األف نذك شمةنذو نقنب األنينذك" ،قبنا :صنالع بنن حممند بنن عويضن ،
(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).460 :1 ،
( ) 4قل  :كواي ا بن تسةبد عنه ،أ ر رذ الطحذوأ من يريا عةدالوهذ  ،عن نا بنن تسنةبد ،قنذل :حندا
كثري بن عةد اهلل ك ا من بن م ينن  ،عنن بةنا أ نداده أو أعمذمنه ،أننه قذل":منذ كنذن ألحند بةندنذ أن نرم
بذحلا مث ي سخه بةمرة ".
ينير :الطحذوأ " ،أح ذم القرآن" .92 :2
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النذ "( ،)1وقذل فبه علو ابن اشمدي " :أصحذ صح احلنديث واقذ نه ،ومنن لنب ذ النن
مننن حننديثر هننور :أيننو بذلةصننرة ،ومنصننوك بذل وفن  ،و ننا بننن تسننةبد بذشمدينن  ،وعمننرو بننن
دينذك مب "(.)2
 ا بن تسةبد األنصذكأ بلديه وأعرا النذ رديثه ،ولذلك أهنذك ىل لنك الةخنذكأ وننريه،()3
قننذل عننذد بننن سينند ":بلنندأ الر ننا أعننرا بذلر ننا"  ،وأليب حننذمت أح ننذم علننى الننرواة مةنب ن
()4

على هذه القذعدة .
 مث ن كواين اقن اةن كبحننا بننن تسننةبد األنصننذكأ عنننه ممننذ يسننادل بننه علننى اناقننذر مثننا هن الرالثقذ ألحذديث الرواة ،اشما ل فبر  ،قذل ابنن أيب حنذمت :تسنأل أبنذ سكعن عنن كواين الثقنذ
عن ك ا ممذ يقوأ حديثه؟ قذل " :أ ،لةمرأ(.")5

( )1اشم أُ" ،تذيخ ال مذل" .356 :31
( ) 2حممد بن أعد اشمقدمو" ،كاذ الاذكيخ وأهذر الداح وكنذه " ،قبا :حممد بن براهب اللحبدان( ،ط،1
بذكساذن :داك ال اذ والسن 1415 ،ه).204 ،
( )3أعنند بننن علننو اريطبننخ" ،ال ذي ن ذ أصننول عل ن الرواي ن " ،قبننا :مننذهر ال حننا( ،ط ،1النندمذم :داك ابننن
اووسأ1432 ،ه).275 :1 ،
( )4منرذ :قنذل ابنن أيب حنذمت :قلن أليب كواه األوساعنو ،عنن هنداد أيب عمنذك ،عنن واالن  ،عنن الننت ﷺ؛ فأيرمنذ أصن ؟
قذل :األوساعو أعل به؛ ألن هداد دماقو وق ىل البمذم  ،واألوساعو من أهل بلده ،واألوساعو أفر به.
ينيننر :عةنند الننرعن بننن حممنند بننن أيب حننذمت " ،كاننذ الةلننا" ،قبننا :فريننا مننن الةننذحثح باهنراا وعنذين د.
تسةد احلمبد ،د .ذلد اوريسو( ،ط ،1احلمبضو1427 ،ه).436 :2 ،
ومنرذ :قوله تسلبمذن بن عةد الرعن الدماقو اق  ،وعةبد بن فريوس ن كأ ال بنأ بنه؛ فبانةه أن ي نون سيند
بن أيب أنبس قد ه من عةبد ابن فريوس؛ ألنه من أهل بلده .ينير :ابن أيب حذمت " ،الةلا".517 :4 ،
( )5ابن أيب حذمت" ،اورع والاةديا" .36 :2
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املبحث الثاني :دراسة حديث" :الصلح جائز بني املسلمني".
املطلب األول :ختريج احلديث:

قذل ايفمذم ال،مذأ(:)1
حنندانذ احلسننن بننن علننو اريننالل( ،)2قننذل :حنندانذ أبننو عننذمر الةقنندأ( ،)3قننذل :حنندانذ كثننري بننن
عةننداهلل بننن عمننرو بننن ع ننوا اشم ن و ،عننن أببننه ،عننن ننده أن كتس ننول اهللﷺقننذل":الص ننل ننذئ ب ننح
اشمسنلمح ،ال صنلحذ حنرم حنالال أو أحنا حرامنذ ،واشمسنلمون علنى هنروير  ،ال هنريذ حنرم حننالال،
أحا حرامذ".
أو َّ
 أ ر ه ابن مذ ه( ،)4واحلذك ( )5من يريا ذلد ابن الد(.)6 والة اك ( )7من يريا حممد بن ذلد بن عثمه(.)8 والةبرقو( )9من يريا ابن سبذل ( ،)10ومن يريا مروان بن مةذوي (.)1( )1ال،م ننذأ" ،او ننذم ال ة ننري" ،أب ن نوا األح ننذم ،ب ننذ م ننذ ك ننر ع ننن كتس ننول اهلل ﷺ ذ الص ننل ب ننح الن ننذ ،
27 :3ع.1352
( ) 2احلسن بن علو بن حممد ايفذيل ،أبو علو اريالل احللواو ،ن يا م  ،قذل الذهت" :اةن حجن " ،وقنذل ابنن
حجر" :اق حذف ."،ينير :الذهت" ،ال ذه " 1049؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .1262
( ) 3عةداشملك بنن عمنرو القبسنو ،أبنو عنذمر الةقندأ ،قنذل تسنحذ بنن كاهوينه :الثقن األمنح ،وقنذل النسنذئو :اقن
مننأمون ،وق ننذل ابننن حج ننر :اق ن  .يني ننر :اشم ن أُ" ،تننذيخ ال م ننذل" 3545 364 :18؛ وحممنند ب ننن أع نند
الننذهت " ،ننذكرة احل نذ ،"،وضن حواهننبه :سكريننذ عمنريا ( ،ط ،1بننريو  :داك ال اننخ الةلمبن 1419 ،ه)،
333 254 :1؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .4199
( ) 4ابن مذ ه" ،السنن" ،ذ كاذ األح ذم ،بذ الصل 33 :4 ،ع.2353
( )5احلذك "اشمسادك " ذ كاذ األح ذم113 :4 ،ع.7059
( )6ذلد بن الد ال َقطواو  -ب ا القذا والطذر  -أبو ايفبث الةجلو ،مواله ال وذ ،قذل الذهت وابن حجر:
صدو يااب  .ينير :الذهت" ،ال ذه " 1353؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ"" .1677
( )7الة اك" ،الةحر ال ذك" 320 :8ع.3393
( )8حممد بن ذلد بن عثم  ،احلن و الةصرأ .قذل الذهت" :صدو " ،وقذل ابن حجر" :صدو إطىر".
ينير :الذهت" ،ال ذه " 4822؛ وابن حجر " ،قريخ الارذيخ".5847
( ) 9الةبرقو" ،السنن ال ربم" ذ كاذ الصل  ،بذ صل اشمةذوض  ،وأنه مبن ل الةب جيوس فبه مذ جيوس ذ الةبن ،
وال جيوس فبه مذ ال جيوس ذ الةب 107 :6 ،ع.11352
( )10حممد بن احلسن بنن سبذلن اشمخ ومنو اشمندو ،قنذل النذهت":م،و " ،وقنذل ابنن حجر:كنذبوه .ينينر :النذهت،
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 والطحذوأ( )2من يريا عةداهلل بن نذف الصذئ (.)3 والطنرباو منن يرينا هذعبننا بنن أيب أوين ( ،)4ومنن يريننا :ي يند بنن عةندالة ي ( –.)5ول نرمننذمل يذكرا ذ كوايارمذ :الصل ذئ  ،وال اشمسلمون على هروير .-
 والداكقط ( )6من يريا أيب مةذوي حممد بن ذسم(.)7كلرن (أبننو عننذمر الةقنندأ ،و ذلنند بننن النند ،وحممنند بننن ذلنند ،وحممنند بننن احلسننن بننن سبذل ن ،
ومننروان بننن مةذوي ن  ،وعةنند اهلل بننن نننذف  ،و هذعبننا بننن أيب أوي ن  ،وي ينند بننن عةنند الة ي ن  ،وحممنند بننن
ذسم) عن كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا ،به ،بنحوه ،على ا االا ذ أل ذظه.
املطلب الثاني :دراسة اإلسناد:
* كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و :قدم الاةري به ذ اشمةحث األول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"ال ذه " 4794؛ ابن حجر "،قريخ الارذيخ".5815 ،
( ) 1الةبرقننو" ،السنننن ال ننربم" ،ذ كاننذ الاننرك  ،بننذ الاننرط ذ الاننرك ونريهننذ131 :6 ،ع11430؛ وذ
كاذ الصدا  ،بذ الاروط ذ الن ذع406 :7 ،ع.14433
ومروان بن مةذوي  :هو ابن احلذكث بن أهذر ال اكأ ،أبنو عةند اهلل ال نوذ ،اقن حنذف .،ابنن حجنر "،قرينخ
الارذيخ".6575
( ) 2الطحذوأ " ،هرع مةذو االاذك" ،ذ كاذ ايفة والصدق  ،بذ الةمرم90 :4 ،ع .5849
( )3عةداهلل بن نذف الصذئ اشمخ ومو مواله  ،أبو حممد اشمدو ،اق صحب ال اذ ذ ح يه لح .ابن حجر"،
قريخ الارذيخ" .3659
( ) 4تسلبمذن بن أعد الطرباو" ،اشمةج ال ةري" قبنا :عندأ عةدا بند السنل و( ،ط ،1بغنداد :وساكة األوقنذا،
حبذر ال،اث ايفتسالمو1398 ،ه).13 :17 ،
 هذعبا بن عةد اهلل بن عةد اهلل بن أوي بن مذلك بن أيب عذمر األصةحو ،أبو عةد اهلل بن أيب أوياشمدو .صدو أ طأ ذ أحذديث من ح يه .ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .460
( )5الطرباو" ،اشمةج ال ةري" .13 :17
 ي ينند بننن عةنند الة ي ن بننن تسننبذه األتسنندأ احلمننذو ،أبننو عةنند اهلل ال ننوذ ،قننذل الننذهت وابننن حجننر :اق ن .ينير :الذهت" ،ال ذه " 6337؛ وابن حجر "،قريخ الارذيخ".7749
( ) 6علو بن عمر الداكقط "،السنن" ،قبا :هةبخ األكن وط ،وحسن عةداشمنة هلت ،وعةنداللطب حنرس اهلل،
وأعد برهوم( ،ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1424 ،ه)426 :3 ،ع.2892
( )7حممد بن ذسم ،أبو مةذوي الضرير ال وذ ،قذل الذهت ":اة ذ االعم  ،وكذن مر انذ" ،وقنذل ابنن حجنر:
"اق أح  ،النذ حلديث األعم  ،وقد ير ذ حديث نريه".
ينير :ال ذه  ،4816ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" .5841
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* عةد اهلل بن عمرو بن عوا بن سيد بن ملح اشمن و اشمندو ،كوم عنن :أببنه عمنرو بنن عنوا
اشم و ،وكوم عنه :ابنه كثري بن عةد اهلل بن عمرو بن عوا اشم و.
كننره ابننن حةننذن ذ الثقننذ  ،وقننذل الننذهت" :مننذ كوم عنننه تسننوم ابنننه كثننري ،أحنند الال ننى" ،وذ
"واا" ،وقذل مغلطذأَّ ":رري احلذك حديثه ذ "صحبحه" ،وشمذ َّرري ال،منذأ ،والطوتسنو
ال ذه ُ :
نححذه ،وقننذل ابننن حجننر" :مقةننول" ،كوم لننه الةخننذكأ ذ
حديثننه" :الصننل ننذئٌ بننح اشمسننلمح" صن َّ
كاذ " القرارة ل ايفمذم" ،وذ "أفةذل الةةذد" ،وأبو داود ،وال،مذأ ،وابن مذ ه(.)1
* عمننرو بننن عننوا بننن سينند بننن ملبحن  ،ويُقننذل :ملحن بننن عمننرو بننن ب ننر اشمن و  ،صننحذيب
قنندن ايفتسننالم ،يقننذل :نننه قنندم م ن النننت ﷺ اشمدين ن  ،ويقننذل :ن أول ماننذهده اريننند  ،وكننذن أحنند
الة ذئح الذين قذل اهلل ةنذىل فنبر  :ﱡ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱠ( ،)2ل ننه منن ن ل بذشمدينن ن  ،م ننذ ذ آ ننر الفن ن
مةذوي بن أيب تس بذن ،كوم له الةخذكأ ذ الاةذلبا ،وأبو داود ،وال،مذأ ،وابن مذ ه(.)3
املطلب الثالث :شواهد احلديث:
حلديث عمرو بن عوا اشم و مخس هواهد مرفوع :
األول :حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه :أن النت ﷺ قذل" :الصنل
أعد -ال صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال(.)4

نذئ بنح اشمسنلمح -ساد

( )1ينيننر :الةخننذكأ" ،الاننذكيخ ال ةننري" 467 154 :5؛ وابننن أيب حننذمت" ،اوننرع والاةننديا" 540 118 :5؛
وابننن حة ننذن" ،الثقننذ "41 :5؛ وال ننذهت"مب ان االعا نندال" 467 :2؛ والننذهت "ال ذه ن "2882؛ وع ننالر
الندين مغلطننذأ بننن قلننبا " ،كمننذل ُتنذيخ ال مننذل ذ أهننذر الر ننذل" ،قبننا :عنذدل بننن حممنند؛ وأتسننذمه بننن
براهب ( ،ط ،1م اة ال ذكو 1422 .ه)97 :8 ،؛ وابن حجر "،قريخ الارذيخ" .3503
( )2تسوكة الاوب آي .)92(:
( )3يني ن ن ن ن ننر :الةخذكأ"،الا ن ن ن ن ننذكيخ ال ة ن ن ن ن ننري" 2484 307 :6؛ واب ن ن ن ن ننن أيب ح ن ن ن ن ننذمت " ،او ن ن ن ن ننرع والاة ن ن ن ن ننديا" :6
1341 242؛ وابن حةذن " الثقذ " 271 :3؛ وأبو نةب " مةرف الصحذب " 2009 :4؛ وابن عةدالرب
"االتسننابةذ " 1196 :3؛ وابننن األاننري " ،أتسنند الغذبن "3994 756 :3 ،؛ وابننن حجننر" ،ايفصننذب ":7 ،
.5952 434
( ) 4أ ر ه عةداهلل بن وهخ بن مسل "اشمويأ كاذ القضذر ذ الةبوع" ،قبا :مب لوش موكاو( ،ط ،1بريو :
داك الغننر 2004 ،م)330 ،؛ وايفمننذم أعنند "اشمسننند"389 :14 ،ع8784؛ وأبننو داود "السنننن" ،قبننا:
هةبخ األكن وط؛ وحممد كذما قره بللو( ،ط ،1دماا :داك الرتسذل الةذشمب 1430 ،ه) ،ذ كاذ األقضب ،
بننذ ذ الص ننل 445 :5 ،ع3594؛ والة ن اك" الةح ننر ال ننذك"388 :14ع8117؛ وعة ننداهلل ب ننن عل ننو ب ننن
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الثاني :حديث عذئا كضنو اهلل عنرنذ :أن الننت ﷺ قنذل ":اشمسنلمون عنند هنروير منذ وافنا
احلا"(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوذكود"،اشمناقى من السنن اشمسندة عن كتسول اهلل ﷺ" ،قبا :مرك الةحوث بداك الاأصبا( ،ط ،1القذهرة:
داك الاأصننبا1435 ،ه) 161ع638؛ وابننن حةننذن "ايفحسننذن" ،كاننذ الصننل  ،كننر ايف ةننذك عننن نواس
الصل بح اشمسلمح مذ مل إذل ال اذ أو السن أو ايف ذع488 :11 ،ع5091؛ والداكقط "السنن"،
كاذ الةبوع426 :3 ،ع2890؛ واحلذك "اشمسادك " ،ذ كاذ األح ذم113 :4 ،ع7058؛ والةبرقنو
"السنن ال ربم" 107 :6ع ،11350كلر من يريا كثري بن سيد ،عن الولبد بن كبذع ،به.
 وأ ر ه الداكقط "السنن" 426 :3ع2891؛ واحلذك "اشمسادك " ذ كاذ الةبوع58 :2 ،ع،2313من يريا عذد بن سيد ،عن اذب  ،عن أيب كاف  ،عن أيب هريرة ،مبثله.
قلت :إسناده حسن ،فبه :كثري بن سيد األتسلمو ،اال فبه.
قننذل ايفمننذم أعنند "الةلننا" 317 :2كق ن  :2406مننذ أكم بننه بأتسننذ؛ وقننذل أبننو حننذمت "ابننن أيب حننذمت" ،اوننرع
والاةديا"" :151 :7صذل لب بذلقوأ؛ وقذل ابن حجر " ،قريخ الارذيخ" :5611صدو ٌ ُإط .
وال ن ننذأ ي ن نن ،عن ن نندأ أن ن ننه ص ن نندو حس ن ننن احل ن ننديث ،والولب ن نند ب ن ننن كب ن ننذع ،ص ن نندو كم ن ننذ ق ن ننذل ال ن ننذهت
"ال ذه "6063؛ وابن حجر " قريخ الارذيخ" ،7422وبذقو ك ذله اقذ ك ذل الابخح.
وأمنذ تسنننذد الننداكقط فضنةب  ،فقنند كواه مننن يرينا عةنند اهلل بننن احلسنح بننن ننذبر اشمصبصنو -وهننو ضننةب
احلديث  -قذل ابن حةذن "ا روحح" " :46 :2يقلخ األ ةذك ويسرقرذ ال جيوس االحاجذري به ا ان رد ،وله
نسخ كلرذ مقلوب ".
وأمننذ احلننذك "اشمسننادك "58 :2؛ فواَّقننهَّ ،
فاةقةننه الننذهت ذ الالخننبص بقولننه :قل ن  :قننذل :ابننن حةننذن كننذن
يسر احلديث.
( )1أ ر ه الداكقط "السنن" ذ كاذ الةبوع427 :3 ،ع2893؛ ومن يريقه :عةدالرعن بن علو بن اونوسأ
"الاحقبننا ذ مسننذئا اريننالا" ،قبننا :د .عةننداشمةطو قلةجننو( ،ط ،1داك الننوعو ،وم اة ن ابننن عةنندالرب،
1419ه)177 :2 .ع1425؛ والةقبلو "الضة ذر ال ةري" 48 :4؛ واحلذك "اشمسادك " ،ذ كاذ الةبنوع
57 :2ع2310؛ والةبرقننو "السنننن ال ننربم" 406 :7ع ،14435مننن يريننا عةنند الة ي ن بننن عةنند الننرعن
القرهو ،عن صب  ،عن عروة ،به.
قلا اات :إسا ااناده ا ااعيه جا ااداً ،ذ تسن نننده عةن نند الة ي ن ن الةذلسن ننو القرهن ننو ،قن ننذل ايفمن ننذم أعن نند" الةلن ننا":3
318كقن ن " : 5419اض ننر عل ننى أحذديث ننه ،ه ننو ك ننذ  ،أو ق ننذل :موض ننوع " ،و ك ننره ال ننداكقط "الض ننة ذر
واشم،وكح" ،قبا :حممد ابن لط و الصةذغ( .ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو351،)1400 ،؛ وأعند بنن
عةد اهلل بن نةب "الضة ذر"( .ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).130 ،
وقنذل ابننن عندأ "ال ذمننا" " :329 :8وعةند الة ين هننذا ينروأ عننن صنب هننذا أحذدينث بوايبننا ،يرويرننذ
عنه هذعبا بن سكاكة ،و تسحذ بن لدون الةذلسو ،وفبرذ نري حديث صب عن أن  ،وتسنذئر ا كلنه

- 298 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

الثالا ااث :حن ننديث أن ن ن بن ننن مذلن ننك كضن ننو اهلل عنرمن ننذ :أن النن ننت ﷺ قن ننذل ":اشمسن ننلمون عنن نند
هروير مذ وافا احلا ذ لك(.)1
الراب ااع :ح ننديث عة ننداهلل ب ننن عم ننر كض ننو اهلل عنرم ننذ :ق ننذل كتس ننول اهلل ﷺ" :اشمنح ن م ننردودة،
والنذ على هروير مذ وافا احلا"(.)2
الخا ااامس :ح ننديث كافن ن ب ننن ننديا كض ننو اهلل عن ننه :ق ننذل كتس ننول اهلل ﷺ":اشمس ننلمون عن نند
هروير فبمذ أحا"(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لب يفذ أصول ،وال ياذبةه الثقذ علبرذ".
وقننذل الننذهت" :مل يص ن هننذا" ،حممنند بننن أعنند بننن عةنند ايفننذدأ " ،نقننب الاحقبننا ذ أحذديننث الاةلبننا ،قبننا:
تسذمو بن حممد بن ذداهلل؛ وعةد الة ي بن نذصر اريبذو( .ط ،1الريذض :أضوار السل 1428ه).80 :2 ،
وقذل ابن اشملقن" :و صب اال فبه ،وقذل ابن عدأ :ا حدث عنه اق فال بنأ بنه ،قلن  :قند حندث
عنه هبذا احلديث مار  ،وهو عةد الة ي بن عةد الرعن الةذلسو" .الةدك اشمنري .553 :6
( )1أ ر ن ن ننه احلن ن ن ننذك "اشمس ن ن ننادك " ذ كان ن ن ننذ الةب ن ن ننوع 57 :2؛ والن ن ن ننداكقط "الس ن ن نننن" ذ كان ن ن ننذ الةبن ن ن ننوع:3 ،
426ع2894؛ والةبرقو "السنن ال ربم" 407 :7ع.14435
قنذل احلننذف ،ابننن حجننر " :تسنننذده واه" .أعند بننن علننو بننن حجننر" ،الامببن ذ لخننبص ختنريا أحذديننث هننرع
الننو ب "  -اشماننروك بن ن (الالخننبص احلةننري)  ،-قبننا :د.حممنند الثننذو ابننن عمننر بننن موتسننى ،واعاننىن با را ننه
و نسبقه ووض فرذكتسه :أهرا بن عةداشمقصود( ،ط ،1الريذض :أضوار السل 1428 ،ه).57 :3 ،
قلت :علته كسابقه ،ذ تسنده عةد الة ي القرهو.
( )2أ ر ه الة اك "الةحر ال ذك"32 :12ع.5408
قلت :إسناده عيه ،فبه حممد بن عةد الرعن بن الةبلمذو ،فرو ضةب  ،وقد اُتمه ابن عدأ وابن حةذن".
ينير :ابن حجر "،قريخ الارذيخ".6067
قذل الةقبلو" الضة ذر"  ،48 :4بةد أن تسذ تسنذد احلديث":وهنذا ينروم باتسننذد أصنل منن هنذا ،خبنالا
هذا الل  ،"،وقذل ايفبثمو "ٍم ال وائد"  : 86 :4كواه الة اك ،وفبه حممد بن عةد الرعن بن الةبلمذو ،وهنو
ضةب دا.
( )3أ ر ه الطرباو "اشمةج ال ةري" 275 :4ع4404؛ وأعد بن براهب بن هذعبا "اشمةج ذ أتسذمو هبوخ
أيب ب ن ننر ايفه ن ننذعبلو" ،قب ن ننا :د .سي ن ننذد حمم ن نند منص ن ننوك( .ط ،1اشمدين ن ن النةوين ن ن  :م اة ن ن الةل ن ننوم واحل ن ن ن ،
1410ه)749 :3 ،ع366؛ وأبو أعد احلذك " مذ ا صا لبنذ من فوائد أيب أعد احلنذك " ،قبنا :أعند
بننن فننذك السننلوم .ط ،1بننريو  :داك ابننن حن م1425 ،ه) ،59 ،كلرن مننن يريننا ةننذكة بننن اشمغلن  ،عننن
قب بن الربب  ،عن ح ب بن ةري ،عن عةذي بن كفذع  ،به.
قلت :إساناده اعيه ،منن أ نا ةنذكة بنن اشمغلن فاننه منا ل فبنه ،بنا نسنةه ابنن مةنح لل نذ  ،وض َّنة ه
النسذئو ،والداكقط  ،والذهت.
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وله هذهدان موقوفذن :عن عمر بن اريطذ ( ،)1وعلو بن أيب يذلخ( )2كضو اهلل عنرمذ.
وله أكبة هواهد هواهد مرتسل  :عنن عطنذر بنن أيب كبنذع( )3وعمنر بنن عةندالة ي ( )4وهنري بنن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قذل ايفبثمو "ٍم ال وائد"":205 :4كواه الطرباو ذ ال ةري ،وفبه ح نب بنن ةنري ،وهنو من،و  ،وقنذل أبنو
سكع  :حمله الصد ن هذر اهلل".
وقذل عةد الرؤوا بن علو اشمنذوأ" ،الابسري بانرع اونذم الصنغري" (ط ،3الرينذض :م اةن ايفمنذم الانذفةو،
1408ه) :457 :2،و تسنذده حسن.
( )1أ ر ننه عةنندالرسا بننن مهننذم الصنننةذو" ،اشمصننن " ،قبننا :حةبننخ الننرعن األعيمننو( ،ط ،2ا لن الةلمننو،
وسي ن ن ن  :بن ن ننريو  :اشم ان ن ننخ ايفتسن ن ننالمو1403 ،ه)278 :5،ع11350؛ وتسن ن ننةبد بن ن ننن منصن ن ننوك "السن ن نننن"،
211 :1ع ،663مننن يريننا عةنندالرعن ابننن نننن قننذل :كنن ذلسننذ عننند عمننر  ...وفبننه" :اشمسننلمون علننى
هرير عند مقذي حقوقر ".
 وعةد اهلل بن حممد بن أيب هبة " ال اذ اشمصن ذ األحذديث واآلانذك" ،قبنا :كمنذل يوتسن احلنو ،(ط ،1الريننذض :م اة ن الرهنند1409 ،ه)450 :4 ،ع ،22023مننن يريننا هننبخ ،مننن ب ن كنذن ن  ،ق ننذل:
هة عمر ،يقول ":اشمسل عند هريه".
 والداكقط "السنن" 367 :5ع ،4471من يريا أيب اشملب ايفذيل ،قذل :كاخ عمر بن اريطذ ىل أيبموتسى األهةرأ« :أمذ بةد  ...وفبه" :والصل ذئ بح اشمسلمح ال صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال".
 والةبرقو" السنن ال ربم" 107 :6ع ،11353من يريا دكي األودأ قذل :أ رري لبنذ تسنةبد بنن أيببردة كاذبذ فقذل :هذا كاذ عمر كضو اهلل عنه ىل أيب موتسى ،فذكره وفبه " :والصل نذئ بنح الننذ  ،ال
صلحذ أحا حرامذ أو حرم حالال"
قل  :صححه األلةذو وقذل" :و تسنذده صحب على هرط الابخح ،وقد علقنه الةخنذكأ ذ موضنةح منن
صحبحه" .ينير :حممد نذصر الدين األلةذو " كوار الغلبا ذ ختريا أحذدينث مننذك السنةبا"( ،ط ،2بنريو :
اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).304 :6 ،
( )2أ ر ننه ابننن أيب هننبة " ،اشمصننن " 450 :4ع 22030عننن ح ننص بننن نبننذث ،عننن ة ننر ،عننن أببننه ،عننن
علو ،قذل" :اشمسلمون عند هروير ".
( )3أ ر ه عةدالرسا "اشمصنن " 377 :8ع15596عنن ابنن نريا قنذل :قنذل يل عطنذر" :يقنذل اشمسنلمون علنى
هروير فبمذ وافا احلا" قذل :وتساا عطذر عن ك ا كو خ وهرط علبه أهله أن لنذ تسرمذ ذ مريااك قذل:
"ال ،هرط اهلل قةا هرير .
 وابننن أيب هننبة "اشمصننن " 568 :6ع 22454مننن يريننا عةنند اشملننك بننن أيب تسننلبمذن ،عننن عطننذر ،قننذل:بلغنذ أن النتﷺقذل":اشم منون عند هروير ".
نححه حممنند نذصننر النندين األلةننذو "تسلسن األحذديننث الصننحبح وهننور مننن
قلاات :هااذا مرساال صااحيح ،صن َّ
فقررنذ وفوائندهذ( ،ط ،1الريننذض :داك اشمةنذكا1415 ،ه)992 :6 ،؛ وذ " كوار الغلبنا  ،145 :5وقننذل:
كننره ذ" الالخننبص" وتسن علبننه ،و تسنننذده مرتسننا صننحب  ،ك ذلننه كلرن اقننذ ك ننذل مسننل " .قل ن  :ال
هرط للحذف ،ابن حجر فبمذ تس علبه ذ الالخبص.
( )4أ ر ه عةد النرسا "اشمصنن " 380 :8ع ،15609عنن مةمنر قنذل :كانخ عمنر بنن عةند الة ين " :اشمسنلمون
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احلذكث ال ندأ( ،)1وعمرو بن دينذك األارم(.)2

املطلب الرابع :احلكم على احلديث:
أنلخ األحذديث اليت كواهذ كثنري بنن عةند اهلل هنو منذ كواه عنن أببنه عنن نده ،وقند اةةارنذ ذ
كاننخ السننن فو نند مننذ يربننو علننى تسننةةح كواين  ،وقنند ح ن علننى هننذه الرواين بةننا األئمن ونصنوا
على عدم صحارذ منر :
 قننذل ابننن حةننذن":يروأ عننن أببننه عننن ننده نسننخ موضننوع  ،ال ننا كرهننذ ذ ال اننخ ،والالرواي ال على ر الاةجخ"(.)3
 وقذل ابن الس ن":يروأ عن أببه عن ده أحذديث فبرذ نير"(.)4 وقذل احلذك ":حدث عن أببه عن ده نسخ فبرذ منذكري"(.)5 وقننذل اريلبلننو ذ ر ن داود اوة ننرأ :وكوم عننن الضننة ذر مثننا :كثننري بننن عةنند اهلل اشم ن و عنننأببه عن ده أحذديث أن روهذ (.)6
 وقذل ابن أيب عذص  :وه يضة ون كثري بنن عةنداهلل ،وال يةةن ون رديثنه عنن أببنه ،عنن نده،ولقد حدا احل امنو يومنذ رنديث ،عنن تسنةبد بنن اشمسنبخ مرتسنال فقنذل :هنذا أحنخ يل مننه،
يريد :حديث كثري بن عةداهلل ،عن أببه ،عن ده (.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على هروير فبمذ وافا احلا".
( )1أ ر ننه ابننن أيب هننبة "اشمصننن " 450 :4ع ،22024مننن يريننا عننذمر ،عننن هننري  ،قننذل ":اشمسننلمون عننند
هروير مذ مل يةص اهلل" ،ومن يريا هنةبخ بنن نرقندة ،قنذل :هةن هنر ذ ،يقنول ":ل نا مسنل هنريه "
(450/4ع.)22025
 وتسننةبد بننن منصننوك "السنننن" 212 :1ع ،665مننن يريننا ذلنند بننن عةنند اهلل ،عننن عمننر بننن قننب اشمذصننر ،قننذل:هننرد هننر ذ وأ ننذه ك ننا وقننذل :و ك ننا مننن أهننا الاننذم ،فقننذل" :مرحةننذ بذلةقب ن " قننذل :و و ن ام نرأة ،فقننذل:
"بذلرفذر والةنح" قذل :هري يفذ داكهذ ،قذل" :اشمسلمون عند هروير " قذل :اقا ببننذ ،قذل" :قد فةل ".
( )2أ ر ه عةد الرسا "اشمصن " 24 :9ع.16217
( )3ابن حةذن "ا روحح" .221 :2
( )4ابن حجرُ" ،تذيخ الارذيخ" .423 :8
( )5اشمر السذبا .423 :8
( )6اريلبننا بننن عةننداهلل اريلبلننو" ،اشمناخننخ مننن ايفكهننذد ذ مةرفن علمننذر احلننديث" ،قبننا :د .حممنند تسننةبد عمننر
دكي ( ،ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه).347 :1 ،
( )7ابن أيب عذص " ،اآلحذد واشمثذو" .348 :2
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نذئ

هذا من حبث كواي كثري بن عةد اهلل عن أببنه عنن نده عمومنذ ،أمنذ حنديث" :الصنل
حسن لغيره ،شمذ يلو:
بح اشمسلمح" ،فانه حديث ٌ
()1
حسن صحب .
أوالً :قوي ايفمذم ال،مذأ له ،حبث قذل :هذا
ٌ
حديث ٌ
ثانياً :هواهد احلديث ،وأصحرذ :حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه ،ومرتسا عطذر بن أيب كبذع.
ق ننذل احل ننذف ،اب ننن حج ننر ":وأم ننذ ح ننديث اشمس ننلمون عن نند ه ننروير ف ن ُنروأ م ننن ح ننديث أيب هري ننرة،
وعمننرو بننن عننوا ،وأن ن بننن مذلننك ،وكاف ن بننن ننديا ،وعةننداهلل بننن عمننر ،ونننريه  ،وكلرننذ فبرننذ مقننذل،
ل ن حديث أيب هريرة أمثلرذ"( ،)2وقذل ذ ال ا  ":وذ أتسذنبدهذ مقذل ل ن ياقوم بةضرذ بةةا"(.)3
وق ننذل الا ننوكذو" :وال إ ننى أن األحذدي ننث اشم ننذكوكة ،والط ننر يا ننرد بةض ننرذ ل ننةةا ،فأق ننا
أحوايفذ أن ي ون اشم نت الذأ ا امة علبه حسنًا(.")4
وقننذل األلةننذو" :و ل ن الق ننول :أن احل ننديث مبجم ننوع ه ننذه الط ننر ير ق ننى ىل دك ن الص ننحب
لغريه ،وهو و ن كذن ذ بةضرذ ضة ٌ هديد ،فسذئرهذ ممذ يصل االتساانرذد بنه ،التسنبمذ ولنه هنذهد
مرتسا بد"(.)5
وقننذل األكن ن وط" :وقنند حننذول بةضننر أن يةاننذك عننن ال،مننذأ بأنننه ننذ صننححه شمننذ أيَّنده مننن
حسنه ةةذ ألتساذ ه الةخذكأ ذ سنح كثنري بنن عةنداهلل ،وصنححه
الاواهد ،والذأ أكاه أن ال،مذأ َّ
()6
عضد ه" .
للاواهد اليت َّ
ثالث ااً :عكن ُنر ايفمننذم الةخننذكأ للحننديث ذ صننحبحه مةلَّقننذ ،بصننبغ او ن م ،حبننث قننذل :وقننذل النننت
ﷺ" :اشمسلمون عند هروير "( ،)7قذل السخذوأ" ":فرو صحب على مذ قرك ذ علوم احلديث"(.)8
( )1ال،مننذأ" ،اوننذم ال ةننري" ،ذ أبنوا األح ننذم ،بننذ مننذ كننر عننن كتسننول اهلل ﷺ ذ الصننل بننح النننذ :3
28ع.1352
( )2أعنند بننن علننو بننن حجننر " ،غلبننا الاةلبننا علننى صننحب الةخننذكأ" ،قبننا :تسننةبد عةنندالرعن موتسننى الق قننو،
(ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).281 :3 ،
( )3ابن حجر "فا الةذكأ" .19 :5
( )4حممد بن علو الاوكذو" ،نبا األويذك من أتسراك مناقى األ ةذك" ،قبا :يذك بن عوض اهلل حممد( .ط،1
الريذض :داك ابن القب 1426 ،ه).304 :5 .
( )5األلةذو " كوار الغلبا" 145 :5؛ وتسلسل األحذديث الصحبح .992 :6
( )6قبا هةبخ األكن وط شمسند ايفمذم أعد.7 :5 ،
( )7الةخذكأ" ،اوذم اشمسند الصحب " ،كاذ ايف ذكة ،بذ أ ر السمسرة.92 :3 ،
( )8حممد بن عةدالرعن السخذوأ" ،اشمقذصد احلسن ذ ببذن كثري من األحذديث اشمااررة على األلسن " ،قبا:
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حسن تسنذد هذهده (حديث أيب هريرة كضو اهلل عنه) ايفمذم النووأ( ،)1والاوكذو(.)2
رابعاًَّ :
()4
()3
خامساً :أهذك لصح نسةاه ىل النت ﷺ عدد من األئم  :مننر  :ابنن عةند النرب  ،والننووأ ،
وابن دقبا الةبد( ،)5وابن القب (.)6
فاةح بةد تسرب ير هنذا احلنديث ومرويذ نه وهنواهده أن قنول ايفمنذم ال،منذأ ذ حنديث كثنري
نديث حسن ٌنن صننحب  ،بنننذر علننى مننذ اعاضنند بننه هننذا
بننن عةننداهلل" :الصننل ننذئ بننح اشمسننلمح" :حن ٌ
احلديث من الطر والاواهد ،وقد ذر ح ايفمذم ال،مذأ وفا مذ قركه علمذر احلديث منن اعاةنذك
كثرة الطر  ،ولذا قذل الةبرقو" :وكواي كثنري بنن عةند اهلل بنن عمنرو ابنن عنوا اشمن و ا انضنم ىل
مذ قةلرذ قوياذ"( ،)7وقذل ابن حجر" :وكأنه اعاربه ب ثرة يرقه(.")8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد عثمذن اريا ( .ط ،1بريو  :داك ال اذ الةريب1405 ،ه).607 ،
( )1قذل" :كواه أبو داود باتسنذد حسن ،أو صحب ".
ا بن هرا النووأ "ا موع هرع اشمرذ  ،قبا :حممد بخ اشمطبةو( ،م اة ايفكهذد .ده) .376 :9
( )2الاوكذو" ،نبا األويذك" .304 :5
( ) 3قذل ابن عةدالرب :وهذا أص مذ ذ هذا الةذ  ،واهلل اشموفا للصوا "" .الامربد" .170 :18
( )4النووأ" ،ا موع هرع اشمرذ " .21 :5
( )5حممد بن علو بن دقبا الةبند"،ايفشمذم بأحذدينث األح نذم" ،قبنا :حسنح هذعبنا اومنا( .ط ،2الرينذض:
داك اشمةراري الدولب 1423 ،ه).414-413 :2 ،
( )6حممنند بننن أيب ب ننر ابننن القننب  " ،نذان اللر ننذن ذ مصننذيد الاننبطذن" ،قبننا :حممنند ع يننر مشن ( ،ط ،1م ن
اشم رم  :داك عذمل ال وائد1432 ،ه).732/690 :2 ،
( )7الةبرقو" ،السنن ال ربم" .107 :6
( ) 8أعد بن علو بن حجر" ،بلوغ اشمرام من أدل األح ذم" ،قبا :هنري بنن أمنح ال هنرأ( ،ط ،7الرينذض :داك
ال لا1424 ،ه).258 ،
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اخلامتة
عدا هلل على مذ يسر من متذم لدكاتس حذل كثري بن عةند اهلل والوقنوا علنى بةنا مرويذ نه ممنذ
يةح حذله ،وقد وصل لةدد من الناذئا ذ هذا الةحث:
أهم النتائج:
أوالً :أن دكاتسن األقنوال ٍامةن ذ النراوأ اشمخالن فبننه ال ننو للح ن علبننه ،بننا البنند مننن
الر وع شمرويذ ه ومقذكنارذ برواي الثقذ  ،ومةرف موافقاه أو اذل اه يف .
ثانياً :تسرب مرويذ الرواة ممذ يةح على فر كالم الةلمذر ذ الاصنحب والاضنةب  ،وهن أهنا
الصنة واشمةرف الذين عرفوا الرواة ،و ةوا مرويذُت .
ثالثاً :نسة مذم من أئم احلديث اشماقدمح لاسذها أو ادد مسأل بذلغ الدق  ،فنال يصنن
مذم بأننه مااندد أو ماسنذها نرد ح ن علنى حنديث بذلصنح أو الضنة  ،فرنو مسنأل نسنةب ،
ل ا حديث ح مه اريذص به.
رابعاً :الرا ذ حذل كثري بن عةد اهلل بن عمنرو بنن عنوا أننه ضنةب يةانرب بنه ،وذ حديثنه
ن ننذكة ،ف ننا ا وافقن ن كوايا ننه كواين ن ن ننريه م ننن الثق ننذ قُةلن ن و ق ننو  ،كم ننذ ص ننن ايفم ننذم ال،م ننذأ ذ
حننديث" :الصننل ننذئٌ بننح اشمسننلمح" ،فانننه قننذل فبننه :حسننن صننحب  ،شمننذ اعاضنند بننه مننن ه نواهد
قويه.
خامسا ااً :ض ننةب اومر ننوك ل ث ننري ب ننن عة نند اهلل ه ننو األك ن  ،وم ننذ قوين ن ال،م ننذأ حل ننديث:
"الصننل ننذئ بننح اشمسننلمح" ال ح ن ٌ علننى حننديث ،كأم ايفمننذم ال،مننذأ ا ارننذدا منننه اعاضننذده
بانواهد قوينه كمننذ قندم ،فننال جينوس أن ُُتندك أح ننذم هنذا ايفمننذم اولبنا ،وهنو لمبننذ أمنري اشمن منح ذ
احلديث.
سادس ااً :صننحب ال،مننذأ أو سننبنه ألحذديننث كواة ذل ننه فننبر ن ٌ مننن األئم ن  ،ال ينندل
على أنه قد سذها ذ احل على هذه األحذدينث ،فاننه منن أهنا االتسناقرار الانذم ،واشمةرفن بذحلنديث
وعللننه ،وقنند ح ن علننى أحذديننث كواة ُوص ن وا بذلضننة نننري كثننري بننن عةنند اهلل ،منننر علننى تسننةبا
وحسنن حديثنه ال،منذأ ،بننذر علنى
اشمثذل :عةد اهلل بن حممد بن عقبنا ،فقند ضنة ه ن منن النقنذدَّ ،
تس اله لابخه ايفمذم الةخذكأ.
حسن لغريه لاواهده اشمرفوع واشمرتسل .
سابعاً :حديث" :الصل ذئ بح اشمسلمح" حديث ٌ
أهم التوصيات:
أوالً :دكاتس ن مروي ننذ كث ننري ب ننن عة نند اهلل ب ننن عم ننرو ب ننن ع ننوا اشم ن و ع ننن أبب ننه ع ننن ننده،
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ساحا هذه اشمرويذ دكاتسارذ ذ كتسذل علمب .
ثانيااً :ن أقنوال الةلمننذر ذ الننرواة الننذين ا ال ن فننبر اقنوال أئمن اوننرع والاةننديا ،ودكاتسن
هذه األقوال واشمواسن ببنرذ.
ثالثااً :ألئمن احلننديث اشماقنندمح الننذين كسقرن اهلل تسننرب اشمرويننذ  ،وح نن ،األتسننذنبد فرن ٌ ونيننر،
قنند ال يدككننه اشماننأ رون ،ومننن اشمنذتسننخ أن ياصنندم الةننذحثون يفننذه اشمسننأل اشمرمن  ،فرمبننذ تسنناا النندث
عنن ك نا فنبح علبنه رسنخ منذ عنرا مننن ٍمنوع حذلنه ،مث يسنم لنه حنديثذ فنبح علبنه ح مننذ
منذتسةذ حلذله ذ لك احلديث ،مث يسم له حديثذ فبةطبه ح مذ آ ر ،كمذ كر اشمةلمو كعه اهلل.
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املصادر واملراجع
ابننن أيب حننذمت ،عةنند الننرعن بننن حممنند ".سننري الق نرآن الةيننب " .قبننا :ذع ن مننن الققننح( .ط ،1النندمذم:
داك ابن اووسأ1439 ،ه).
ابننن أيب حننذمت ،عةنندالرعن بننن حممنند" ،كاننذ الةلننا" ،قبننا :فريننا مننن الةننذحثح باه نراا وعنذي ن د .تسننةد
احلمبد ،د .ذلد اوريسو( ،ط ،1احلمبضو1427 ،ه).
اب ننن أيب ح ننذمت ،حمم نند ب ننن دكين ن " .او ننرع والاة ننديا"( .ط ،1ايفن نند ،حب نندك آب ننذد ،ال نندكن :دائن نرة اشمة ننذكا
الةثمذنب 1372ه).
ابنن أيب هنبة  ،عةند اهلل بننن حممند" .ال انذ اشمصننن ذ األحذدينث واآلانذك" .قبننا :كمنذل يوتسن احلننو .
(ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه)ن.
ابن أيب هبة  ،حممد بن عثمنذن" .تسن اال ابنن أيب هنبة لةلنو بنن اشمندي " .قبنا :د .موفنا بنن عةند اهلل بنن
عةد القذدك( .ط ،1الريذض :م اة اشمةذكا1404ه).
ابننن أيب عذصن  ،أعنند بننن عمننرو" .اآلحننذد واشمثننذو" قبننا :د.بذتسن بننن فبصننا اونوابرة( .ط ،1الريننذض :داك
الراي 1411 ،ه).
ابنن األاننري ،عن النندين علنو بننن حممنند" .أتسنند الغذبن ذ مةرفن الصننحذب " .قبننا :علنو حممنند مةننوض ،وعننذدل
أعد عةداشمو ود( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،هن).
اب ننن األنة ننذكأ ،حمم نند ب ننن القذتس ن " .األض ننداد" .قب ننا :حمم نند أب ننو ال ض ننا ب نراهب ( .ط ،1ب ننريو  :اشم اة ن
الةصري 1407 ،ه).
ابننن ال،كمننذو ،علننو بننن عثمننذن" .اوننوهر النقننو" .اشمطةننوع م ن السنننن ال ننربم للةبرقننو( .ط ،1حبنندك آبننذد،
الدكن :دائرة اشمةذكا الةثمذنب 1344 ،ه).
ابن اوذكود ،عةد اهلل بن علنو" .اشمناقنى منن السننن اشمسنندة عنن كتسنول اهلل ﷺ" .قبنا :مركن الةحنوث بنداك
الاأصبا( .ط ،1القذهرة :داك الاأصبا1435 ،ه).
ابن اونبد .براهب بن عةد اهلل".تس اال ابن اونبند البنن مةنح" .قبنا :د .أعند حممند ننوك تسنب ( .ط،1
اشمدين النةوي  :م اة الداك1408ه).
ابننن اوننوسأ عةنند الننرعن بننن علننو" .مث ننري الغ نرام السننذكن ىل أهننرا األمننذكن" .قبننا :د مصننط ى حمم نند
حسح الذهت( ،ط ،1القذهرة :داك احلديث1415 ،ه).
ابنن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بنن علننو" .اشموضننوعذ ال ننربم" .قبننا :عةند الننرعن حممنند عثمننذن( .ط ،1اشمدينن
النةوي  :اشم اة السل ب 1386 ،ه).
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ابننن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بننن علننو " .الضننة ذر واشم،وكننح" .قبننا :عةنند اهلل القذضننو( .ط ،1بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1406 ،هن).
ابننن اوننوسأ ،عةنند الننرعن بننن علننو" .الاحقبننا ذ مسننذئا اريننالا" .قبننا :د .عةنند اشمةطنو قلةجننو( .ط،1
داك الوعو ،وم اة ابن عةدالرب1419 ،ه).
ابننن الصننالع ،عثم ننذن بننن عة نند الننرعن" .مةرف ن أن نواع علننوم احل ننديث" .قبننا :د .ن ننوك النندين ع نن( .،ط،1
بريو  :داك ال ر اشمةذصر1397 ،ه).
ابننن القطننذن ،علننو بننن حممنند" ،ببننذن الننوه وايفيرننذم ال نواقةح ذ كاننذ األح ننذم" ،قبننا :د .احلسننح آي ن
تسةبد( ،ط ،1الريذض :داك يبة .)1418 ،
ابنن القبسنراو ،حممنند بنن يننذهر" .األنسننذ اشما قن ذ ارين اشمامذالننه ذ الننق والضننة " .قبننا :دأ ينونا.
(لبدن :بريا1282 ،هن).
ابنن القنب  ،حممنند بنن أيب ب نر " .نذان اللر نذن ذ مصنذيد الاننبطذن" .قبنا :حممند ع يننر مشن ( .ط ،1م ن
اشم رم  :داك عذمل ال وائد1432 ،ه).
اب ننن اشملق ننن ،عم ننر ب ننن عل ننو" .الة نندك اشمن ننري ذ ختن نريا األحذدي ننث واآلا ننذك الواقةن ن ذ الا ننرع ال ة ننري"( .ط،1
الريذض :داك ايفجرة1425 .ه).
ابنن بان وال ،لن بننن عةند اشملنك بنن مسننةود" .هنبوخ عةند اهلل بنن وهننخ القرهنو النذين كوم عننر وهن
منننر و كننر ةنري مننن ننرع منننر و ةديلننه ممننذ وقن ذ كاننذ أيب عةنند اهلل حممنند بننن وضننذع ،من أ ةننذك
ابننن وهننخ وفضننله وسهننده وتسننةخ وفذ ننه" .قبننا :د .عننذمر حسننن صننربأ( .ط ،1بننريو  :داك الةاننذئر
ايفتسالمب 1428 ،ه).
ابننن بلةننذن" ،ايفحسننذن ذ قريننخ صننحب ابننن حةننذن" .قبننا :هننةبخ األكن ن وط( .ط ،1بننريو  :م تسس ن
الرتسذل 1408 ،هن).
ابننن حةننذن ،حممنند بننن حة ننذن" .ا ننروحح مننن الننداح والضننة ذر واشم،وك ننح" .قبننا :حممننود ب نراهب ساي نند.
(بريو  :داك اشمةرف 1412 ،ه).
ابن حةذن ،حممد بن حةذن" .الثقذ " .دائرة اشمةذكا الةثمذنب  .ط ،1حبدك آبذد ،الدكن :ايفند1403 ،ه.
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو ".الن ن علننى كاننذ ابننن الصننالع" ،قبننا :كبب ن بننن هننذدأ اشمنند لو( .ط،1
اشمدين اشمنوكة :عمذدة الةحث الةلمو بذوذمة ايفتسالمب 1404 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" ،بلننوغ اشمنرام مننن أدلن األح ننذم" ،قبننا :هننري بننن أمننح ال هننرأ( ،ط ،7الريننذض:
داك ال لا1424 ،ه).
- 307 -

دراسة لحال "كثير بن عبد اهلل المزني" مع دراسة حديثية لحديث" :الصلح جائز بين المسلمين" ،د .محمد بن سالم الحارثي

اب ننن حج ننر ،أع نند ب ننن عل ننو" .ايفص ننذب ذ متببن ن الص ننحذب " .قب ننا :د .عة نند اهلل ب ننن عة نند السن نن ال،ك ننو،
وآ رون( .ط ،1القذهرة :داك هجر1429 .ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" .الامبب ن ذ لخننبص خت نريا أحذديننث هننرع الننو ب "  -اشماننروك بن ن "الالخننبص
احلةننري" قبننا :د .حممنند الثننذو ابننن عمننر بننن موتسننى ،واعاننىن با را ننه و نسننبقه ووضن فرذكتسننه :أهننرا
بن عةد اشمقصود( .ط ،1الريذض :أضوار السل 1428 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" .اشمطذلننخ الةذلبن ب وائنند اشمسننذنبد الثمذنبن " .نسننبا :د .تسننةد بننن نذصننر الاننثرأ.
و قبننا ذع ن مننن الةننذحثح جبذمة ن ايفمننذم حممنند بننن تسننةود ايفتسننالمب ( .ط ،1الريننذض :داك الةذصننم ،
1419ه).
ابن حجر ،أعد بن علو " .غلبا الاةلبا على صنحب الةخنذكأ" .قبنا :تسنةبد عةند النرعن موتسنى الق قنو.
(ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).
ابنن حجنر ،أعند بنن علنو " .قرينخ الارنذيخ" ،قبنا :حممند عوامن ( .ط ،1بنريو  :داك ابنن حن م ..وسين :
الريذض :داك الوكا 1420 ،ه).
ابن حجر ،أعد بن علوُ" .تذيخ الارذيخ"( .ط ،1ايفند :مطةة دائرة اشمةذكا النيذمب 1326 ،ه).
اب ننن حج ننر ،أع نند ب ننن عل ننو" .لس ننذن اشمبن ن ان" .قب ننا :عة نند ال ا ننذع أب ننو ن نندة( .ط ،1ب ننريو  :داك الةا ننذئر
ايفتسالمب 1423 ،ه).
ابن حجر ،أعد بن علنو" .نانذئا األف نذك ذ ختنريا أحذدينث األ كنذك" .قبنا :عندأ عةند ا بند السنل و،
(ط ،2داك ابن كثري1429 ،ه).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو ".ةصننري اشمناةننه باحريننر اشمانناةه" .قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ .حممنند علننو النجننذك.
(بريو  :اشم اة الةلمب ).
ابننن حجننر ،أعنند بننن علننو" ،فننا الةننذكأ باننرع صننحب أيب عةنند اهلل حممنند بننن هذعبننا الةخننذكأ" ،كقن كاةننه
وأبواب ننه وأحذديث ننه :حمم نند ف ن اد عة نند الة ننذقو ،ق ننذم با را ننه وص ننححه وأه ننرا عل ننى يةة ننه :حم ننخ ال نندين
اريطبخ ،علبه ةلبقذ الةالم  :عةد الة ي بن عةد اهلل بن بذس( ،اشمطةة السل ب ).
ابننن ح ن م ،حممنند علننو" .اللننى" .قبننا :الاننبخ أعنند حممنند هننذكر( .ط ،1دماننا :داكة الطةذع ن اشمنريي ن ،
1349ه).
ابنن حنةنا ،أعند بنن حممنند" .الةلنا ومةرفن الر نذل" .قبنا :د .وصننو اهلل بنن حممند عةنذ ( .ط ،2الريننذض:
داك القة 1427 ،ه).
ابننن حنةننا ،أعنند بننن حممنند" .مسننند ايفمننذم أعنند بننن حنةننا" .قبننا :أعنند حممنند هننذكر( .ط ،4مصننر :داك
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اشمةذكا1373 ،ه).
اب ننن حنة ننا ،أع نند ب ننن حمم نند" .مس ننند ايفم ننذم أع نند ب ننن حنة ننا" .قب ننا :ه ننةبخ األكن ن وط و ذع ن ( .ط،1
بريو  :م تسس الرتسذل 1421 ،ه).
ابنن ن  ،حممنند بنن تسنحذ " .صننحب ابنن ن " .قبنا :د .حممند مصننط ى األعيمنو( .ط ،1بننريو :
اشم اخ ايفتسالمو1400،ه).
ابن دحب  ،عمر بن حسن ال لت" .أدار منذ و نخ منن ببنذن وضن الوضنذعح ذ ك نخ" .قبنا :حممند سهنري
الاذوي  ،ختريا :حممد نذصر الدين األلةذو( .ط ،1بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1419 ،هن).
اب ننن دقب ننا الةب نند ،حمم نند ب ننن عل ننو".ايفشم ننذم بأحذدي ننث األح ننذم" .قب ننا :حس ننح هذعب ننا اوم ننا( .ط،2
الريذض :داك اشمةراري الدولب 1423 ،ه).
ابن ك خ ،عةد الرعن بن أعد " .نذم الةلنوم واحل ن ذ هنرع مخسنح حنديثذ منن وامن ال لن " .قبنا:
الدكاوك حممد األعدأ أبو النوك( .ط ،2القذهرة:داك السالم1424 ،ه).
ابن ك خ ،عةد الرعن بنن أعند" .فنا الةنذكأ هنرع صنحب الةخنذكأ" .قبنا :حممنود هنةةذن عةند اشمقصنود
وآ رون( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الغربذر األاري 1417 ،ه).
اب ننن ك ننخ ،عة نند ال ننرعن ب ننن أع نند" .ه ننرع عل ننا ال،م ننذأ" ،قب ننا :ن ننوك ال نندين ع نن( .،ط ،1داك اشم ننالع،
.)1398
اب ننن تس ننةد ،حمم نند ب ننن تس ننةد" .الطةق ننذ ال ننربم" .قب ننا :د .عل ننو حمم نند عم ننر( .ط ،1الق ننذهرة :م اةن ن
اريذ و1421 ،هن).
ابننن ه ننذهح ،عمننر ب ننن أعنند " .ننذكيخ أه ننذر الضننة ذر وال ننذابح" .قبننا :د.عة نندالرحب القا ننقرأ( .ط،1
1409ه) ن.
ابنن عةنندالرب ،يوتسن بنن عةنند اهلل" .االتسنناذكذك اوننذم شمنذاهخ فقرننذر األمصننذك وعلمنذر األقطننذك فبمننذ ضننمنه
اشمويننأ مننن مةننذو ال نرأأ واآلاننذك وهننرع لننك كلننه بذيفجيننذس واال اصننذك" .قبننا :د .عةنند اشمةط نو أمننح
قلةجو( .ط ،1دماا ،بريو  :داك قابة  .حلخ ،القذهرة :داك الوعو1414 .ه).
ابنن عةنندالرب ،يوتسن بنن عةنند اهلل" .االتسننابةذ ذ مةرفن األصننحذ " .قبننا :علنو حممنند الةجننذوأ( .ط،1
بريو  :داك اوبا1412 ،هن).
اب ننن عة نندالرب ،يوتس ن ب ننن عة نند اهلل" .ايفنة ننذه عل ننى قةذئ ننا ال ننرواة" .قب ننا :ب نراهب األبب ننذكأ( .ط ،1ب ننريو :
ال اذ الةريب1405 ،ه).
ابننن عةنندالرب ،يوتس ن بننن عةننداهلل".الامربنند شمننذ ذ اشمويننأ مننن اشمةننذو واألتسننذنبد" .قبننا :مصننط ى بننن أعنند
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الةلوأ ،وحممد عةد ال ةري الة رأ( .اشمغر  :وساكة عموم األوقذا والا ون ايفتسالمب 1387 ،ه).
ابن عةد ايفذدأ ،حممد بن أعد " .نقنب الاحقبنا ذ أحذدينث الاةلبنا" قبنا :تسنذمو بنن حممند بنن نذداهلل.
وعةد الة ي بن نذصر اريبذو( .ط .1الريذض :أضوار السل 1428ه).
اب ننن ع نندأ ،أع نند ب ننن عة نند اهلل" .ال ذم ننا ذ ض ننة ذر الر ننذل" .قب ننا :م ننذسن السرتس ننذوأ( ،ط ،1الري ننذض:
م اة الرهد1434 ،هن).
ابن عسذكر ،علو بن احلسنن ".نذكيخ مدينن دمانا" .قبنا :عمنر بنن نرامن الةمنروأ( .بنريو  :داك ال نر،
1415ه).
ابنن قنذن  ،عةند الةنذقو بننن قنذن " .مةجن الصنحذب " .قبنا :صننالع بنن تسنذمل اشمصنراا( .ط ،1اشمدينن اشمنننوكة:
م اة الغربذر األاري 1418 ،هن).
ابننن قطلوبغننذ ،سيننن النندين قذتسن " .الثقننذ ممننن مل يقن ذ ال اننخ السننا " .قبننا :هننذدأ آل نةمننذن( .ط،1
القذهرة :م اة ابن عةذ 1432 ،هن).
ابننن قننب اووسين  ،حممنند بننن أيب ب ننر" .ال روتسننب " .قبننا :ماننروك بننن حسننن( .ط ،3حذئننا :داك األننندل ،
1424ه).
ابننن كثننري ،هذعبننا بننن عمننر " كهننذد ال قبننه ىل مةرف ن أدل ن الانةبننه" .قبننا :هبج ن يوتس ن عنند أبننو الطبننخ.
(ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،هن).
ابنن كثننري ،هذعبننا بننن عمننر " .ننذم اشمسننذنبد والسننَن ايفننذدأ ألقننوم َتسنننَن" .قبننا :د .عةنند اشملنك النندهب .
(ط ،2بريو  :داك ضر1419 ،ه).
ابن كثري ،هذعبا بن عمر" .الةداي والنرذي " ،قبا :د .عةد اهلل ال،كو( ،ط ،1داك هجر1417 ،ه)
اب ن ننن مذ ن ننه ،حمم ن نند ب ن ننن ي ي ن نند" .الس ن نننن" .قب ن ننا :د .با ن ننذك عن ن نواد مة ن ننروا( .ط ،1ب ن ننريو  :داك اوب ن ننا،
1418هن).
ابننن حمننرس ،أعنند بننن حممنند" .مةرفن الر ننذل البننن مةننح" .قبننا :حممنند مطبن احلننذف ،،نن وة بنندير( .دماننا:
مطةوعذ ٍم اللغ الةربب 1405 ،هن).
ابننن نذصننر النندين ،حممنند بننن عةنند اهلل " .وضننب اشمانناةه ذ ضننة أهننذر الننرواة وأنسننذهب وألقننذهب وكنننذه ".
قبا :حممد نةب الةرقسوتسو( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1993 ،م).
اب ننن نقطن ن  ،حمم نند ب ننن عة نند الغن ن  " .مل ن ايفكم ننذل" .قب ننا :د .عة نندالقبوم عة نند ك الن ننت( .ط ،1م ن ن
اشم رم  :ذمة أم القرم1408 ،ه).
ابننن وهننخ ،عةنند اهلل بننن وهننخ" .اشمويننأ كاننذ القضننذر ذ الةبننوع" .قبننا :مب لننوش مننوكاو( .ط ،1بننريو :
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داك الغر 2004 ،م).
أب ننو داود ،تس ننلبمذن ب ننن األه ننةث" .الس نننن" .قب ننا :ه ننةبخ األكن ن ن وط؛ وحمم نند كذم ننا ق ن نره بلل ننو( .ط،1
دماا :داك الرتسذل الةذشمب 1430 ،ه).
أبننو داود ،تسننلبمذن بننن األهننةث" .كتسننذل أيب داود ىل أهننا م ن ونننريه ذ وص ن تسننننه" .قبننا :حممنند
الصةذغ( .ط ،3بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1405 ،ه).
أبننو سكع ن  ،عةبنند اهلل بننن عةنند ال ننرن" .الضننة ذر وأ وب ن ال نراسأ علننى تس ن اال الرب عننو" .قبننا :د .تسننةدأ
ايفذمشو( .ط ،2اشمنصوكة :داك الوفذر1409 ،ه).
أبننو يذلننخ القذضننو " .ربننخ علننا ال،مننذأ ال ةننري" .قبننا :صننةحو السننذمرائو ،السننبد أبننو اشمةننذيو النننوكأ،
حممود حممد لبا( .ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1409 ،ه).
أبننو عوان ن  ،يةقننو بننن تسننحذ " .اشمسننند" .قبننا :أ ننن بننن عننذكا الدماننقو( .ط ،1بننريو  :داك اشمةرف ن ،
1419ه).
أبننو نةننب  ،أعنند بننن عةنند اهلل بننن أعنند" .أ ةننذك أصننةرذن" .قبننا :تسننبد كسننروأ حسننن( .ط ،1بننريو  :داك
ال اخ الةلمب 1410 ،هن).
أبننو نةننب  ،أعنند بننن عةنند اهلل" .مةرف ن الصننحذب  ..قبننا :عننذدل بننن يوتس ن الة ن اسأ" .ط ،1الريننذض :داك
الوين1419 ،هن".
أبو نةب  ،أعد بن عةد اهلل بن أعد" .الضة ذر"( .ط ،1الداك الةبضذر :داك الثقذف 1405 ،ه).
اآل رأ ،أبو عةبند" .تسن اال أيب عةبند اآل نرأ أبنذ داود تسنلبمذن بنن األهنةث السجسناذو ذ مةرفن الر نذل
و ننرحر و ةننديلر " :قبننا :د .عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةسنناوأ( .ط ،1بننريو  :م تسس ن الريننذن.
وداك االتساقذم  :م اشم رم 1418 ،ه).
ايفه ننذعبلو ،أع نند ب ننن بن نراهب " .اشمةجن ن ذ أتس ننذمو ه ننبوخ أيب ب ننر ايفه ننذعبلو" .قب ننا :د .سي ننذد حمم نند
منصوك( .ط ،1اشمدين النةوي  :م اة الةلوم واحل 1410 ،ه).
األلةننذو ،حممنند نذصننر النندين" .تسلسننل األحذديننث الصننحبح وهننور مننن فقررننذ وفوائنندهذ"( .ط ،1الريننذض:
داك اشمةذكا1415 ،ه).
األلة ننذو ،حمم نند نذص ننر ال نندين" .تسلس ننل األحذدي ننث الض ننةب واشموض ننوع وأاره ننذ الس ننب ذ األم ن ن "( .ط،1
الريذض :داك اشمةذكا1412 ،هن).
األلةن ننذو ،حممن نند نذصن ننر الن نندين ".كوار الغلبن ننا ذ خت ن نريا أحذدين ننث منن ننذك السن ننةبا"( .ط ،2بن ننريو  :اشم ان ننخ
ايفتسالمو1405 ،ه).
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الةخ ننذكأ حمم نند ب ننن هذعب ننا" ،او ننذم اشمس ننند الص ننحب اشمخاص ننر م ننن أم ننوك كتس ننول اهلل ﷺ وتس ننننه وأيذم ننه"،
قبا :حممد سهري بن نذصر النذصر( .ط ،1داك يو النجذة1422 ،ه).
الةخننذكأ ،حممنند بننن هذعبننا" .الاننذكيخ األوتسن " .قبننا :د .بسننري أبننو حبمنند .و :د .ننا الثمننذيل( .ط،1
الريذض :م اة الرهد1426 .ه).
الةخذكأ ،حممد بن هذعبا".الاذكيخ ال ةري"( .بريو  :داك ال اخ الةلمب ).
الةن اك ،أعنند بننن عمننرو" .الةحننر ال ننذك -اشمةننروا مبسننند الةن اك ."-قبننا :حم ننو ،الننرعن سيننن اهلل ،وصننربأ
عةد اريذلا الاذفةو( .ط ،1اشمدين اشمنوكة :م اة الةلوم واحل 1409 ،ه) ن.
الةغ نندادأ ،عة ننداشم من ب ننن عة نند احل نا" .مراص نند االي ننالع عل ننى أه ننذر األم ن ن والةق ننذع( .ط ،1ب ننريو  :داك
اشمةرف 1373 ،هن).
الةغ ننوأ ،احلس ننح ب ننن مس ننةود" .ه ننرع الس ننن " .قب ننا :ه ننةبخ األكنن ن وط ،وحمم نند سه ننري الا ننذوي ( .ط،2
دماا ،بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،هن).
الةغننوأ ،عةنند اهلل بننن حممنند" .مةج ن الصننحذب " .قبننا :حممنند األمننح بننن حممنند او ن ( .ط ،1ال وي ن :
داك الةبذن1421،ه).
الة ننرأ ،عةنند اهلل بننن عةنند الة ين " .مةجن مننذ اتسنناةج مننن أهننذر الننةالد واشمواضن " .قبننا :مصننط ى السننقذ.
(ط ،3بريو  :عذمل ال اخ1403 ،ه).
ال ننةالدأ ،ع ننذ ا ب ننن نب ننث" .مةجن ن اشمة ننذمل اوغرافبن ن ذ الس ننرية النةوين ن "( .ط ،1م ن ن اشم رمن ن  :داك م ن ن ،
1402ه).
الةوص ننريأ ،أع نند ب ننن أيب ب ننر " .ننذا اري ننرية اشمر نرة ب وائ نند اشمس ننذنبد الةا نرة" .قب ننا :يذتس ننر اب ننن ب نراهب .
(ط ،1الريذض :داك الوين1420 ،هن).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح " .السنننن الصننغرم" .قبننا :د.عةننداشمةطو قلةجننو( .ط ،1القننذهرة :داك الوفننذر.
1410ه).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .الةةننث والناننوك" .قبننا :أيب عذصن الا نوامو األاننرأ( .ط ،1الريننذض :م اة ن
داك احلجذس للنار والاوسي 1436 ،ه).
الةبرق ننو ،أع نند ب ننن احلس ننح" .او ننذم لا ننةخ ايف ننذن" .قب ننا :اا ننذك أع نند الن نندوأ( .ط ،1ايفن نند :ال ننداك
السل ب 1416 .ه).
الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .السنننن ال ننربم" .قبننا :حممنند عةنند القننذدك عطننذ( ،ط ،3بننريو  :داك ال اننخ
الةلمب 1424 ،ه).
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الةبرقننو ،أعنند بننن احلسننح" .مةرفن السنننن واآلاننذك" .قبننا :د .عةنند اشمةط نو أمننح قلةجننو( .ط ،1القننذهرة:
داك الوفذر1412 ،ه).
ال،مننذأ ،حممنند بننن عبسننى" ،اوننذم ال ةننري" .قبننا :د .باننذك ع نواد مةننروا( ،ط ،1بننريو  :داك الغننر
ايفتسالمو1996 ،م).
متذم بن حممد بن عةد اهلل" .ال وائد" .قبا :عدأ السل و( .ط ،1الريذض :م اة الرهد1412 ،ه).
اووس ننذو ،ب نراهب بننن يةقننو بننن تسننحذ " .أح نوال الر ننذل" .قبننا :عةنند الةلننب عةنند الةيننب الةَسنناوأ.
(ط ،1حديث اكذدمو  -فبصا آبذد ،بذكساذن).
احلننذك أبننو أعنند ،حممنند بننن حممنند" .مننذ ا صننا لبنننذ مننن فوائنند أيب أعنند احلننذك " .قبننا :أعنند بننن فننذك
السلوم( .ط ،1بريو  :داك ابن ح م1425 ،ه).
احلننذك  ،حممنند بننن عةنند اهلل بننن حممنند" .اشمسننادك علننى الصننحبحح" .قبننا :مصننط ى عةنند القننذدك عطننذ.
(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1411 ،هن).
احلس ننب  ،عل ننو ب ننن عة نند اهلل ب ننن أع نند" .وف ننذر الوف ننذر بأ ة ننذك داك اشمص ننط ى" .اعا ننىن ب ننه :ذل نند عة نند الغن ن
حم ننو( .،ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ الةلمب ن ن 1419 ،ه)".؛ و قب ننا :عة نند الةل ننب الطح ننذوأ( .وساكة
ايفعالم ال وياب 1394 ،ه) ن.
احلموأ ،يذقو بن عةد اهلل" .مةج الةلدان"( .ط ،1بريو  :داك صذدك1397 ،ه) ن.
اريراتس ن ننذو ،تس ن ننةبد ب ن ننن منص ن ننوك" .الس ن نننن" .قب ن ننا :د .تس ن ننةد آل عب ن نند( .ط ،2الري ن ننذض :داك الص ن ننمبةو.
1420ه).
اريرائطو ،حممند بنن ة نر" .مسنذوا األ نال ومنذمومرذ" .قبنا :مصنط ى بنن أبنو النصنر الانلت( .ط،1
ده :م اة السوادأ للاوسي  ،دة1413 ،ه).
اريطب ننخ الةغ نندادأ ،أع نند ب ننن عل ننو" .او ننذم أل ننال الن نراوأ وآدا الس ننذم " .قب ننا :د .حمم نند عج ننذري
اريطبخ( .ط ،3بريو  :م تسس الرتسذل 1416 ،ه).
اريطبخ الةغدادأ ،أعد بن علو " .نذكيخ مدينن السنالم وأ ةنذك حمندابرذ و كنر قطذهننذ الةلمنذر منن ننري أهلرنذ
وواكديرذ" .قبا :د.باذك عواد( ،ط ،1بريو  :داك الغر ايفتسالمو1422 ،هن).
اريطبننخ الةغنندادأ ،أعنند بننن علننو".ال ذي ن ذ أصننول عل ن الرواي ن " .قبننا :مننذهر ال حننا( .ط ،1النندمذم:
داك ابن اووسأ1432 ،ه).
اريلبلو ،اريلبا بن عةد اهلل" .اشمناخنخ منن ايفكهنذد ذ مةرفن علمنذر احلنديث" .قبنا :د .حممند تسنةبد عمنر
دكي ( .ط ،1الريذض :م اة الرهد1409 ،ه).
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الننداكقط  ،علننو بننن عمننر" .السنننن" .قبننا :هننةبخ األكن ن وط ،وحسننن عةنند اشمنننة هننلت ،وعةنند اللطب ن
حرس اهلل ،وأعد برهوم( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1424 ،ه).
الننداكقط  ،علننو بننن عمننر" .الضننة ذر واشم،وكننح" .قبننا :حممنند بننن لط ننو الصننةذغ( .ط ،1بننريو  :اشم اننخ
ايفتسالمو.)1400 ،
الننداكمو ،عةنند اهلل بننن عةنند الننرعن" .السنننن" .قبننا :حسننح تسننلب أتسنند( .ط ،1بننريو  :داك ابننن ح ن م،
1421ه).
الننداكمو ،عثمننذن بننن تسننةبد " .ننذكيخ الننداكمو عننن أيب سكريننذ ننا بننن مةننح" ،قبننا :حممنند بننن علننو األسهننرأ،
(ط ،1القذهرة :ال ذكو احلديث 1429 ،ه).
النندكوأ ،عةننذ بننن حممنند " .ننذكيخ ننا بننن مةننح" قبننا :د .أعنند حممنند نننوك تسننب ( .ط ،1م ن اشم رمن :
مرك الةحث الةلمو و حبذر ال،اث ايفتسالمو1399 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند بننن عثمننذن " .كننر مننن يةامنند قولننه ذ اوننرع والاةننديا" ،اشمطةننوع ضننمن كاننذ «أكبن
كتسذئا ذ علوم احلديث» .قبا :عةد ال اذع أبو ندة( .ط ،4بريو  :داك الةاذئر1410 ،ه).
الذهت ،حممد بن أعد" .ال ذه ذ مةرف من لنه كواين ذ ال انخ السنا " .قبنا :حممند عوامنه ،وأعند بنن
حممد بن ر اريطبخ( .ط ،1ده :داك القةل للثقذف ايفتسالمب  ،وم تسس علوم القرآن1413 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .اشموقي ن ذ علن مصننطل احلننديث" .قبا:عةنند ال اننذع أبننو نُنندة( .ط ،2حلننخ:
م اة اشمطةوعذ ايفتسالمب 1412 ،ه).
ال ننذهت ،حمم نند ب ننن أع نند " .ننذكيخ ايفتس ننالم َوَوفب ننذ اشما ننذهري َواألع ننالم" .قب ننا :د .با ننذك عن نواد( .ط،1
بريو  :داك الغر ايفتسالمو 1424ه) ن.
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .تسننري أعننالم النننةالر" .قبننا :هننةبخ األكنن وط ،وحممنند نةننب الةرقسوتسننو ومننأمون
صذنر و( .ط ،11بريو  :م تسس الرتسذل 1422 ،ه).
الننذهت ،حممنند بننن أعنند" .مب ن ان االعانندال ذ نقنند الر ننذل" .قبننا :علننو حممنند الةجننذوأ( .ط ،1بننريو :
داك اشمةرف 1382 ،ه).
النذهت ،حممنند بننن أعند" ،.اشمغن ذ الضننة ذر" .قبنا :حننذسم القذضننو( .ط ،1بنريو  :داك ال اننخ الةلمبن ،
1418هن).
ال ننذهت ،حمم نند ب ننن أع نند " ،ننذكرة احل ننذ ،"،وضن ن حواه ننبه :سكري ننذ عمن نريا ( ،ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ
الةلمب 1419 ،ه).
الرامررمن ن أ ،احلس ننن ب ننن عة نند ال ننرعن" .ال نندث ال ذص ننا ب ننح الن نراوأ والن نواعو" .قب ننا :د .حمم نند عج ننذري
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اريطبخ( .ط ،1بريو  :داك ال ر1391 ،ه).
ال ككاننو ،حممنند بننن ننذل النندين" ،الن ن علننى مقدم ن ابننن الصننالع" ،قبننا :د .سيننن الةذبنندين بننن حممنند
بالفريا( ،ط ،1الريذض :أضوار السل ).
ال يلة ننو ،عة نند اهلل ب ننن يوتسن ن " .نص ننخ الراين ن ألحذدي ننث ايفداين ن " .قب ننا :حمم نند عوام ننه( .ط ،1ب ننريو :
م تسس الريذن /ده :داك القةل 1418 ،ه).
السننخذوأ ،حممنند بننن عةنند الننرعن" ،اشمقذصنند احلسننن ذ ببننذن كثننري مننن األحذديننث اشمانناررة علننى األلسننن "،
قبا :حممد عثمذن اريا ( ،ط ،1بريو  :داك ال اذ الةريب1405 ،ه).
الس ننلمو ،حمم نند ب ننن احلس ننح" .تسن ن اال أيب عة نند ال ننرعن الس ننلمو لإلم ننذم ال ننداكقط " .قب ننا :فري ننا م ننن
الةذحثح باهراا :د .تسةد احلمبد .د .ذلد بن عةد الرعن اوريسو( .ط1427 .1ه).
السننمةذو ،عةنند ال ننرن بننن حممنند" .األنسننذ " .قبننا :عةنند الننرعن اشمةلمننو( .ط ،1النندكن ،ايفننند :مطةة ن
دائرة اشمةرا الةثمذنب 1382 ،ه) ن.
السننبويو ،عةنند الننرعن بننن أيب ب ننر" .الآللن اشمصنننوع ذ األحذديننث اشموضننوع " .قبننا :صننالع بننن حممنند
بن عويض ( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).
السبويو ،عةد الرعن بن أيب ب نر ".ندكيخ النراوأ ذ هنرع قرينخ الننواوأ" ،قبنا :نينر ال ذكينذيب( .ط،2
الريذض :م اة ال وار1415 ،ه).
السبويو ،عةد الرعن بن أيب ب ر" .لخ اللةذ ذ رير األنسذ "( .بريو  :داك صذدك).
الا ننجرأ ،ننا ب ننن احلس ننح" .األم ننذيل اريمبس ننب " ،قب ننا :حمم نند حس ننن حمم نند حس ننن هذعب ننا( .ط،1
بريو  :داك ال اخ الةلمب 1422 ،ه).
ه نرا  ،حممنند حمم نند حسننن" .اشمة ننذمل األاننرية ذ السننن والس ننرية"( .ط ،1دماننا :داك القل ن  ،بننريو  :ال ننداك
الاذمب 1411 ،ه).
الاننوكذو ،حممنند بننن علننو" .نبننا األويننذك مننن أتس نراك مناقننى األ ةننذك" .قبننا :يننذك بننن عننوض اهلل حممنند.
(ط ،1الريذض :داك ابن القب 1426 ،ه).
الصن ن دأ ،لب ننا ب ننن أية ننك ب ننن عة نند اهلل" .الن نواذ بذلوفب ننذ " .قب ننا :أع نند األكن ننذؤوط ،و رك ننو مص ننط ى.
(ط ،1بريو  :داك حبذر ال،اث1420 ،ه) ن.
الصنةذو ،عةد الرسا بن مهذم" .اشمصنن " .قبنا :حةبنخ النرعن األعيمنو( .ط ،2ا لن الةلمنو ،وسين :
بريو  :اشم اخ ايفتسالمو1403 ،هن).
الصنةذو ،حممد بن هذعبا " .وضب األف ذك شمةذو نقنب األنينذك" .قبنا :صنالع بنن حممند بنن عويضن .
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(ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1417 ،ه).
الط ن نرباو ،تسن ننلبمذن بن ننن أعن نند ،اشمةج ن ن ال ةن ننري ،قبن ننا :عن نندأ عةن نند ا ب ن ند السن ننل و( ،ط ،1بغن ننداد :وساكة
األوقذا ،حبذر ال،اث ايفتسالمو1398 ،ه).
الطننربأ ،حممنند بننن ريننر " .ننذم الةبننذن عننن أويننا آأ القنرآن" .قبننا :د .عةنند اهلل ال،كننو( .ط ،1القننذهرة:
داك هجر1422 ،ه).
الطح ننذوأ ،أع نند ب ننن حمم نند ب ننن تس ننالم " .أح ننذم الق ن نرآن" .قب ننا :ال نندكاوك تس ننةد ال نندين أون ننذل( .ط،1
اتساذنةول :مرك الةحوث ايفتسالمب الاذب لوق الديذن ال،كو1415 ،هن).
الطحننذوأ ،أعنند بننن حممنند" .هننرع مةننذو اآلاننذك" .قبننا :حممنند سهننرأ النجننذك  -حممنند تسننبد ننذد احلننا.
(ط ،1بريو  :عذمل ال اخ1399 ،ه) ن.
الطبذلس ننو ،تس ننلبمذن ب ننن داود ب ننن او ننذكود" .اشمس ننند" .قب ننا :د .عة نند اهلل ب ننن عة نند الس نن ال،ك ننو( .ط،1
القذهرة :داك هجر1420 ،ه).
الةةن نند اللطب ن ن  ،عةن نند الة ي ن ن بن ننن حممن نند بن ننن ب ن نراهب " .ض ن نواب اون ننرع والاةن ننديا"( .ط ،2الرين ننذض :م اة ن ن
الةةب ذن).
ع نن ،،ن ننوك ال نندين" .ايفم ننذم ال،م ننذأ واشمواسنن ن ب ننح ذمة ننه وب ننح الص ننحبحح"( .ط ،1مطةةن ن ونن ن الا ننألب
وال ،والنار1390 ،ه).
عثمنذن بنن تسننةبد النداكمو " .نذكيخ ننا بنن مةنح" .قبننا :د .أعند حممند نننوك تسنب ( .دمانا :داك اشمننأمون
لل،اث1400 ،ه).
الةقبل ننو ،حمم نند ب ننن عم ننرو" .الض ننة ذر ال ة ننري" .قب ننا :عة نند اشمةط نو قلةج ننو( .ط ،1ب ننريو  :داك ال ا ننخ
الةلمب ).
الةبننىن ،حممننود بننن أعنند" .هننرع تسنننن أيب داود" .قبننا :ذلنند بننن ب نراهب اشمصننرأ( .ط ،1الريننذض :م اة ن
الرهد1420 ،ه).
ال ننذكرو ،حممنند بننن تسننحذ " .أ ةننذك م ن ذ قنندن النندهر وحديثننه" .قبننا :د .عةنند اشملننك بننن عةننداهلل بننن
دهب ( .ط ،2بريو  :داك ضر1414 ،ه).
ال س ننوأ ،يةق ننو ب ننن تسن ن بذن" .اشمةرفن ن والا ننذكيخ" .قب ننا :د .أك ننرم ض ننبذر الةم ننرأ( .ط ،1اشمدينن ن النةوين ن :
م اة الداك1410،ه).
قذضننو اشمذك عتسنناذن حممنند بننن عةنند الةننذقو بننن حممنند" .أحذديننث الاننبوخ الثقننذ (اشماننبخ ال ننربم) .قبننا:
الاري حذمت الةوو( .ط ،1داك عذمل ال وائد1422 ،ه).
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القاننريأ ،مسننل بننن احلجننذري "مقدمن صننحب مسننل " .قبننا :حممنند ف ن اد عةنند الةننذقو( ،ط ،1بننريو  :داك
حبذر ال،اث الةريب .)1412
ٍذهنند بننن ننرب اشمخ ومننو" .الا سننري" قبننا :النندكاوك حممنند عةنند السننالم أبننو النبننا( .ط ،1مدينن نصننر :داك
ال ر ايفتسالمو احلديث 1410 ،ه).
الذملو ،احلسح بن هذعبا" .أمذيل الذملو كواين ابنن نا الةبن " .قبنا :الندكاوك بنراهب القبسنو( ،ط،1
عمذن :اشم اة ايفتسالمب  ،الريذض :داك ابن القب 1412 ،ه).
حممد بن م رم بن منيوك " ،لسذن الةر "( ،ط ،3بريو  :داك صذدك1414 ،ه).
اشم ن ن أ ،ننذل ال نندين أب ننو احلج ننذري يوتس ن ن ُ" .ت ننذيخ ال م ننذل ذ أه ننذر الر ننذل" .قب ننا :د .با ننذك ع ن نواد
مةروا( .ط ،2بريو  :م تسس الرتسذل 1403 ،هن).
مغلطذأ ،بن قلبا احلن و" .ايفعنالم بسنناه علبنه السنالم  -هنرع تسننن ابنن مذ نه ."-قبنا :كذمنا عويضن .
(ط ،1م اشم رم  :م اة ن اك مصط ى الةذس1419 ،ه).
مغلط ننذأ ،ع ننالر ال نندين ب ننن قل ننبا " .كم ننذل ُت ننذيخ ال م ننذل ذ أه ننذر الر ننذل" .قب ننا :ع ننذدل ب ننن حمم نند.
وأتسذمه بن براهب ( ،ط ،1م اة ال ذكو 1422 .ه).
اشمقدتسو ،عةد الغ بن عةد الواحد" .أ ةنذك الند ذل" .قبنا :قسن الاحقبنا بنداك الصنحذب للن،اث بطنطنذ.
(ط ،1مصر :داك الصحذب 1413 ،ه).
اشمقنندمو ،حممنند بننن أعنند" .كاننذ الاننذكيخ وأهننذر الننداح وكنننذه " .قبننا :حممنند بننن ب نراهب اللحبنندان.
(ط ،1بذكساذن :داك ال اذ والسن 1415 ،ه).
اشمنننذوأ ،عةنند الننرؤوا بننن علننو" .الابسننري باننرع اوننذم الصننغري"( .ط ،3الريننذض :م اة ن ايفمننذم الاننذفةو،
1408ه).
النسننذئو ،أع نند ب ننن ه ننةبخ" .الس نننن ال ننربم" .قبننا :د .عة نند الغ ننذك تس ننلبمذن الةن ننداكأ ،وتس ننبد كس ننروأ
حسن( .ط ،1بريو  :داك ال اخ الةلمب 1411 ،ه).
النسننذئو ،أعنند بننن هننةبخ" .الضننة ذر واشم،وكننون" .قبننا :حممننود ب نراهب ساينند( .ط ،1حلننخ :داك الننوعو،
1396هن).
النمننريأ ،عمننر بننن هننة  " .ننذكيخ اشمدينن اشمنننوكة" .قبننا :فرننب حممنند هننلاو ( .ط ،1ننده :يةن علننى ن قن :
السبد حةبخ حممود أعد1399 ،ه).
النووأ ،ا بن هرا" .ا موع هرع اشمرذ " .قبا :حممد بخ اشمطبةو( .م اة ايفكهذد .ده).
الن ننووأ ،ننا ب ننن ه ننرا" .اشمنر ننذري ه ننرع ص ننحب مس ننل ب ننن احلج ننذري"( .ط ،2ب ننريو  :داك حب ننذر ال ن،اث
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الةريب1392 ،ه).
النننووأ ،ننا بننن هننرا " .الصن األح ننذم ذ مرمننذ السنننن وقواعنند ايفتسننالم" .قبننا :حسننح هذعبننا
اوما( .ط ،1بريو  :م تسس الرتسذل 1418 ،ه).
ايفبثمننو ،علننو بننن أيب ب ننر" .بغبن الةذحننث عننن سوائنند مسننند احلننذكث بننن أيب أتسننذم " .قبننا :د .حسننح بننن
أعد الةذكرأ .ط ،1مرك دم السنن والسنرية النةوين  .اوذمةن ايفتسنالمب  .اشمدينن النةوين  .وٍمن اشملنك
فرد لطةذع اشمصح الاري 1413 ،ه.
ايفبثمننو ،علننو بننن أيب ب ننرٍ" .م ن ال وائنند ومنة ن ال وائنند" .قبننا :حسننح تسننلب أتسنند الننداكاو( .ط ،1داك
اشمأمون لل،اث).
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النهج النبوي يف مواجهة مشكالت اهلجرة
دراسة حتليلية
The prophetic approach on facing the problems of
migration, an analytical study
إعداد
د .عواطف اجلنوبي
األستاذ املشارك باحلديث وعلومه جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض

النهج النبوي في مواجهة مشكالت الهجرة  -دراسة تحليلية ،د .عواطف الجنوبي

املستخلص
يتناول البحث األساليب اليت سار عليهاا الناص ىالهلل ال علياه وسال يف معاجلاة ماا يناتم مان
إشااالا اهلجاارة وىااعوبا التاأقل والتالياام مااب البيجلااة اجلدياادة علااهلل فا ااة األىااعدة وقااي العدالااة
واإلنسانية اليت مثلتها هذه األساليب فما تناول إقارار مباد حا تشاريب احلرياا وميا بان سااليب
التخطيط ملا قبل اهلجرة ومابعدها.
وتناولاات امتا ااة النتاااام الاايت رف ا علااهلل وليااة األس االيب الاايت ااااذها النااص ىاالهلل ال عليااه
وسل لالل ما واجهه املهاجر من ىعوبا اقتصادية واجتماعية و منية وىحية وبيجلياة وموافباة هاذه
التش ا اريعا مل تحل ااهلل احل ااال وجوانا ااب التمي ا ا وا بتال ااار ال ااى جا ااا يف اناي ااا حل ااول م ااة اهلجا اارة
وىعوبا التاليم وا نت ال.
الكلمات المفتاحية :النهم ا النبوي ا مشالال ا اهلجرة.
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187 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد
Abstract
The research deals with the strategies pursued by the Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him) in dealing with the problems of migration and the
difficulties of acclimatization and adaptation to the new environment at all levels,
and the values of justice and humanity represented by these strategies before and
after migration.
The conclusion focused on the comprehensiveness of the strategies
adopted by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) for all the
economic, social, security, health and environmental difficulties faced by the
migrant, to keep abreast with these legislations and the aspects of excellence and
innovation that came during the crisis of migration and the difficulties of
adaptation and transition.
Keywords:
Prophetic- Approach- Migration- Problems.
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املقدمة
اهلجاارة اقااتال ماان اجلااذور و طااط بااديل ا ااطراري – يف الغالااب – ولاايا ايتياااري إذ
ميالن للمر ن يهاجر من األ حلل إىل األقل بل إن هجرته تاأ الصاام مان ماة دينياة و سياساية
و اقتصااادية و منيااة و ريفبااة يف وساان حوالااه وا رت ااا نياتااه وماان هنااا ميالاان ال ااول ن ي
هجرة بد ن تالون هلا هداف و من يالهلا مبتغاها وتتجش الصعاب ألجلها.
ومبا ن اهلجرة ن للمر من مألو اه ورحيال عان ببوباه وإقاداا هاو اقهاول قاال الناص ىالهلل
ممد»( )1الشااأ نااه شااا يشا علااهلل
ال عليااه وساال « اللهممح حبممي إلينمما المدبنممة ةحبنمما مكممة
النفا اتيانه ويث ل عليه بنيانه وا نساان بطبعاه م ااوا للتغياري فااره لاه وماا يساتجد علاهلل املار باد
ن لااه ىااعوبا يل مااه العماال علااهلل تااذليلها وراو هااا وقااد رسا الناادوي دقااة الو ااب الااذي قباال عليااه
النااص ىاالهلل ال عليااه وساال «وهالااذا ي ينت اال رسااول ال ىاالهلل ال عليااه وساال واملهاااجرون ماان
مدينااة -مالااة -إىل قريااة -يثاارب -باال انت اال ماان مدينااة إىل مدينااة وإن فاناات هااى اتياار اتلاام
عن األوىل يف مظاهر فثرية للحيااة وفانات ىاغر منهاا نسابيا ولال ةان احليااة يهاا فانات فثار تع ةادام
تنوعام لوجود ديانا وبيجلا وا ا ا تلفة »(.)2
وال حلايا اليت سيواجهها الرسول فثر ة
واملتأماال للهجاارة النبويااة اااد ن النااص ىاالهلل ال عليااه وساال انااتهم العديااد ماان األساااليب الاايت
ساعد علهلل التاليم ومواجهاة ىاعوبا ا نت اال منهاا ماا فاان قبال اهلجارة اطيطاام هلاا ومنهاا ماا
ف ااان بع ااد اهلج اارة تثبيتا اام هل ااا وإرس ااا م ل اادعاامها وو ي ا اام أله اادا ها وه ااذه اإلجا ارا ا ا سا ا اتيجية
سااتالون مو ااو هااذا البحااث املعنااون ب «الممنهج النبمموي فممي مواجهممة مشممكالت الهجممرة ،دراسممة
تحليلية».
وعل ااهلل ال اريف م اان ن البح ااوا ح ااول اهلج اارة النب ااوة مس اات الالث ااري م اان جوانبه ااا وتناولته ااا
با ساات را والتحلياال إ أ ي قاام علااهلل نااث تناااول اهلجاارة النبويااة ماان مالااة إىل املدينااة ماان اويااة
اإلج ارا ا ال اايت س اااخت بص ااورة ياىا اة يف التالي اام وا ن اادماج ومواجه ااة ى ااعوبا ا نت ااال عل ااهلل
امله اااجر وفي اام س اااخت يف ت ااأقل امله اااجرين وا ا ارابه يف بوت ااة اقتم ااب اجلدي ااد بيس اار وسالس ااة
مشااهودة وماان هنااا ميالاان استالشاااف مااا تبناااه الاانهم النبااوي ماان سياسااا تااذوب يهااا مااا يالقيااه
( )1سيأ اراه يف انا البحث.
( )2علااى ب ااو احلساان ب اان عبااد احل ااى ب اان خاار ال اادين الناادوي .الس اارية النبويااة أل احلس اان الن اادوي12 ( ..
دمش دار ابن فثري  1425ه).
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املهاااجر م اان عنااا اهلج اارة ومااا ينبغ ااى لاادول املهج اار تبنيااه جلع اال اهلج اارة يط ااوة ينااتع ااا امله اااجر
وتسااتفيد منهااا الااديار الاايت تساات طب املهاااجرين .ويساالط الحلااو علااهلل الاادور الريااادي الااذي قاااا بااه
اإلسااالا يف بااث قااي اإلنسااانية والعامليااة يف التالا اال والت ا ر .فااذلأ ا ن البحااث يف هااذا املو ااو
يسه يف إبرا ات
 إبرا شخصية النص ىلهلل ال عليه وسال يف التخطايط للهجارة و ولياة هاذا التخطايط جلمياب
جوانب اهلجرة.
 الدور ال يادي للنص ىلهلل ال عليه وسل يف مواجهاة األ ماا والتعامال ماب ىاعوبا التن ال
بالياسة وحالمة.
 األس اااليب الفعال ااة ال اايت تبناه ااا الن ااص ى االهلل ال علي ااه وس اال يف جع اال اهلج اارة ن ط ااة انط ااال
التح ي هداف الدعوة.
 إمالانية تبين السياسا النبوية يف دول املهجر فى نرت ى بالعاي هو اإلنسانية والعدالة.
مشكلة البحث:
تتحدد مشااللة البحاث هناا يف ات فيام تعامال الناص ىالهلل ال علياه وسال ماب إشاالاليا
اهلجرة وفيم وظفها لصاحل املهاجر وبلد اهلجرة معام؟
ومن السؤال الساب تتفر األسجللة التالية
 -1ما هى مالمح التخطيط ال بلى والبعدي يف اهلجرة من مالة إىل املدينة؟
 -2ما هى ه األساليب اليت ااذها النص ىلهلل ال عليه وسل وفانت ساببام يف تااليف معحلاال
ا يتال ا النارة عن تغيري املالان و دان املال واألهل؟
 -3فيم ميالن ا ستفادة من آلية و ي التاليم وا نسجاا عند املهاجرة يف بلدان اهلجرة احلالية؟
 -4مااهى ال ااي اإلنسااانية الايت تبنتهااا امتطاوا الايت ااااذها النااص ىالهلل ال عليااه وساال يف هجرتااه
من مالة إىل املدينة؟
البحوث والدراسات السابقة:
الدراسا حول اهلجرة النبوية استفا ت نثام وتن يبام واستنبابام شا يصعب حصره ومنهاا ماا
جا اهلجرة يف انا ه فالتب السرية ومنها ما ايتصت باحلديث عن اهلجارة النبوياة عاماة ولالان
البحوا اليت تناولت هجرته ىلهلل ال عليه وسل من مالة إىل املدينة من يالل نظرة معاىارة قليلاة
وي قاام يف م اراجعيت لتلااأ الالتابااا العلميااة ماان تناااول اس ا اتيجيا التالياام ومواجهااة ىااعوبا
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التن اال باس اات اللية وبن ااا ه ااذا البح ااث ي ااأ م اان ه ااذه ال اوي ااة ياى ااة بدراس ااة حديثي ااة قاام ااة عل ااهلل
النصااوا واتاااار هااو مو ااو جديااد يف بابااه ومااا تعر ااه الباحثااة هنااا ماان دراسااا هلااا اساالوب
معاىر يف عرض اهلجرة النبوية شا يتفا ماب هاذا البحاث يف ا رااه ويفتلام يف ااتاو واملحلامون
ومن بر تلأ الدراسا نشري إىل ما يلى
 -1دراسااة الاادفتور سااليمان باان علااى السااعود بعن اوان « حاديااث اهلجاارة حتااب وو ي ا ودراسااة»
وتحلمنت األحاديث ورد يف اهلجرة وتتبعها يف مظاهنا دراسة حديثية هية تاريفية.
 -2دراسااة سااارة البااا بعن اوان «املؤاياااة باان املهاااجرين واألنصااار دراسااة دعويااة» وتاادور حااول
مظاااهر املؤاياااة ورلياهتااا تش اريعيام وتاريفي اام والاارد علااهلل الشاابها ا ستش اراقية واإل ااادة ماان
املؤاياة يف العصر احلا ر والدعوة إىل ال واملؤاياة.
 -3دراسة بماد متاوا الشاعراوي بعناوان «اهلجارة النبوياة» و اا عارض بتسلسال تااريفى ألحاداا
اهلجرة النبوية وبعض ما قاا به النص ىلهلل ال عليه وسل يف م امه يف املدينة.
 -4دراساة عمار يحاان املر وقاى بعناوان «املنظاور الشارعى للتالا ال املعيشاى بان اجلماعاة يف
وقااا األ مااا واقاعااا » وتناولاات جانااب املؤاياااة باان املهاااجرين واألنصااار فنمااوذج
للتالا اال الااذي رساااه اإلسااالا وقاات األ مااا وهااى اس ا اتيجية ااقبااة د إىل حاال مشاااللة
املهاااجرين ماان الناحيااة املعيشااية ول ااد اقتصاار عليهااا دون مااا ساواها ماان سياسااا تبناهااا النااص
ىلهلل ال عليه وسل يف حل األ ما اليت حل ت باملهاجرين.
 -5دراسة د .بمد على ىاحل بعنوان «الرسول ىالهلل ال علياه وسال وتنمياة اإلبادا مان ياالل
املؤايااة باان املهااجرين واألنصااار» وهاى فمااا يتحلاح ماان عنواهناا تتناااول جواناب اإلبداعيااة يف
رربة املؤاياة وهو نث شي ذا استنبابا جيدة.
 -6دراسااة  .ع يا ة جخياال ياريط بعناوان «املؤاياااة باان املهاااجرين واألنصااار ىااور ماان التالا اال
ا جتماااعى» حيااث تناولاات مااا وجهااه املهاااجرون ماان مش ا ة يف بري ا اهلجاارة والاادعاا الاايت
قاماات عليهااا املؤاياااة باان املهاااجرين واألنصااار وساارد ألتااا املت ا يين وىاافا الت ااارب
بينه وموقم فالم من املهاجرين واألنصار من املؤاياة.
منهج البحث
يعتمد البحث علهلل فثر من منهم وهى
 -1املنهم األىوا وذلأ من يالل
 انت ا املرويا واملتون اليت دلت علهلل ساليب مواجهة ىاعوبا اهلجارة ومشاالالهتا وتادوين
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األحاديث اليت مت ا ستد ل ا واراها.
 الرجو ملصادر السرية والشماال يما يتصل مبو و البحث.
 -2املنهم الوىفى وذلأ بوىم األساليب اليت دعمت است رار املهاجر وع تاليفه وذللات
اإلشالاليا الناحتة عن تغري املالان واهلجرة عن املوبن.
 -3امل اانهم التحليل ااى وذل ااأ بتحلي اال ه ااذه األس اااليب ودوره ااا يف ى اانب وب اان جدي ااد وفي اام
ساخت يف أ مة ا حتياجا املتعددة للمهاجرين.
خطة البحث
يسري البحث مب دمة وستة مباحث فات
خيا ااة البحا ااث مشا اااللة البحا ااث الدراس ا ااا السا اااب ة م ا اانهم
مقدمم ممة :وتشا ااتمل علا ااهلل
البحث ويطة البحث.
المبحث األ ل :التخطيط ملا قبل اهلجرة يتحلمن مخسة مطالب
املطلب األول و وح اهلدف وامل صد.
املطلب الثاأ ا يتيار األمثل لبلد املهجر.
املطلب الثالث ع د التحالفا املبداية اليت تنشئ ر ية موالية تدع است رار املهاجر.
املطلب الرابب ايتيار الشخص األنسب لتهيجلة املوالن يف املوبن اجلديد.
املطلب امتاما و ي مبد الشور .
المبحث الثاني :إتاحة را العمل ووساال الالسب.
المبحث الثالث :تو ري دواعى األمن واألمان.
المبحث الرابع :إقرار مبد احلريا .
المبحث الخامس :و ي التالا ل ا جتماعى.
المبحث السادس :الرعاية الصحية والبيجلية
الخاتمة :و يها بر النتاام التوىيا .
وسأحل بالبحث الفهارس الفنية التالية
 هرس املصادر واملراجب.
 هرس املو وعا .

- 335 -

النهج النبوي في مواجهة مشكالت الهجرة  -دراسة تحليلية ،د .عواطف الجنوبي

املبحث األول :التخطيط املسبق للهجرة قبل البدء بها
العما اال النا اااجح يسا ااب ه اطا اايط نا اااجح وال ا ااادة املتمي ا ا ون يا ااخ ون يف دقا ااة التخطا اايط وجا ااودة
التمهيااد .واحلاجااة إليااه ملحااة إل ااا ي عماال مهمااا فااان حجمااه وتا داد اارورته نجا خيااة العماال
و اااره يف حياااة الناااس الياام هااو يف عماال ذا ن لااة نوعيااة فاااهلجرة النبويااة الاايت فااان ماان ااار اااح
التخطيط هلا هنا ىنعت مة و نشأ فيانام و قامت وبنام و رست دينام وقيمام.
وقد جا التخطيط النبوي شامالم لالل اجلوانب يف ت امن وموا نة مراعيام الوقات واملالاان وقاد
ن لاات لنااا الساانة النبويااة نصوى اام فشاافت اجلوانااب الاايت باار يهااا التخطاايط نستش اارف منه ااا األا اار
التخطيط ااى يف إ اااح يف اهلج اارة املبارف ااة .ونس ااتعرض بداي ااة التخط اايط مل ااا قب اال اهلج اارة مخ ااا ما اان
املطالب يما يلى
املطلب األول :وضوح اهلدف واملقصد:

قال تعاىل ﱣﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆ ﳇﳈﳉﳊﱢ [سورة النسا آية
.]100
ي وم اان يه اااجر يف س اابيل ال إلع ااال فلم ااة ال وإقام ااة دين ااه ا ااد يف األرض حل ااا فث اريا
ومتحو فبريا يتحول إليه وسعة بد من ي ماا فاان ياه مان قهار العادو ومنعاه مان إظهاار ديناه
و ساعة يف الار وبساطا يف املعيشااة اال عاذر لااه يف امل ااا يف مالاان محلاي عليااه ياه يف مار دينااه
وماان يفاارج ماان بيتااه مهاااجرا إىل ال ورساوله وجهاااد يف ساابيله ه يدرفااه املااو قباال وىاوله ااد اباات
جره ووجب علهلل ال -وجوب امتنان -ن يبلغه قصده بعد موته وفاان ال يففاورا ملاا سالم لاه مان
عاادا املبااادرة رحيمااا بااه حيااث بلغااه مأمولااه( )1وقااال الطااخي « ااد اسااتوجب ا اواب هجرتااه إن ي
دار هجرته باي اا املنية إيةاه قبل بلويفه إياها علهلل ربه»(.)2
يبلغ َ
ي يالاان هاادف اهلج اارة س ارام يا ي اام ب اال فااان عم االم مطلوب اام ينااال عليااه امله اااجر ج ارام واواب اام

( )1بو العباس محد بن بمد بن املهدي بن عجيباة احلساين األ اري الفاساى الصاويف .البحار املدياد يف تفساري
ال اارآن اقيااد ..و ي ا محااد عبااد ال ال رشااى رسااالن (باادون رق ا ببعااه ال اااهرة الناشاار الاادفتور حساان
عبااس فاى 1419هاا)  .551 1وانظار بماد باان جريار بان ي ياد بان فثااري بان يفالاب اتملاى باو جعفاار
الطااخي (املتااوى 310ه اا) .تفسااري الطااخي املساامهلل جااامب البيااان يف تأوياال ال اارآن ..و ي ا محااد بمااد
شافر (  1مؤسسة الرسالة  1420ها  2000 -ا)  112 9الواحدي .الوجي للواحدي.284 .
( )2الطخي .تفسري الطخي.112 9 .
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اهلدف األول يف حياة املاؤمن هاو عباادة ال وحاده وإذا ي تتيسار عباادة ال يف الاوبن فاى اهلجارة
اتسا بعد ي وجما م ملا امتنب.
وفااون اهلجاارة تبااه علااهلل هاادف ساااا نااه شااا يااوبن ال لااوب هلااا ويسااخر اجلهااود معهااا وهااو
اهلدف األفثر ارام يف نفوس املهااجرين الاذي د عها قتحااا الصاعاب وومال املشاا دون نالاوا
و تراجب بل واستعذاب لألهوال لنيال رمحاة رب العبااد .وقاد تا ر ماب اهلادف األول هاداف ُيار
جعلاات اهلجاارة مارام منشااودام وهااى عا ا حثيااث للنااص ىاالهلل ال عليااه وساال و ىااحابه لنشاار الاادعوة
وإقامة الدين علهلل هو مالن هذا التشوف هو ما د ب النص ىالهلل ال علياه وسال ن ي اول « رجاو
ن يفرج ال من ىاال مان يعباد ال وحاده يشارك باه شايجلا »( )1فرىاة ن ال الادين مان االياة
إىل العامليااة هااو هاادف يسااتح رش ا العنااا باال إن فاادره يهااون ويب ااهلل اهلاادف دا ااب اهلمااة جلعاال
اإلسالا ع يدة األمة.
ٍ
برسالة عامليَّة وليسات بليَّاة
م
النص ىلهلل ال عليه وسل نَّه ماللَّ ٌ
ي ول مصطفهلل محد « ر ي ُّ
اص ىاالهلل ال عليااه وساال إىل
موحااا يا ي
ىااا يتطلَّااب النا ُّ
و قوميَّااة و َّن هااذه العامليَّااة لرسااالته ي تالاان بُ م
ِ
ِ
ااو نشار الادَّعوة دايال
َو ي ه وهو يعلَا ُ َّن السابيل إىل ذلاأ شاا س وعساري ق م
ياساا مباا ل ياه مان ُب َ
ااايط الحلاي الاذي ي يتع َّاد قبيلتَااه و ال بااال املجاا ِورة يف َّ
مالاة وماا ُِباايط اا بياد َّن الناص ىاالهلل ال
ُ
ﱱﱳﱴ
ﱲ
عليااه وساال استَشا َاعر مسااؤوليَّة ماان قولااه تعاااىل ﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
اص ىاالهلل ال عليااه
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱠﭐ[سااورة املاااادة آيااة  ]67ماان هجاال هااذا حا َّ
اا النا ُّ
وسل َّن و ي عامليَّة رسالته تَأِ إ َّ من ِيالل دو ٍلة تَال ُفل هلاذه الادَّعوة َحا َّ ا نتشاار وال ُّاذيو
َِ
اص ىاالهلل ال عليااه وساال إىل َو ِ ي ا ذلااأَث إذ ساارعان مااا
وومااى تباعهااا وتاُاؤمنه َث وماان َهَّ تطلَّا َاب النا ُّ
َِ ا ا ُاده ىا االهلل ال عليا ااه وسا اال يتحا ا َّارك ىا ااوب امتا ااروج إىل مالا ا ٍ
اان جديا ااد يَص ا الُح لصا اايايفة الطاقا ااا
َه َ
اإلسالميَّة.)2( ....
وفماا ن و اوح اهلاادف يساهل العماال يف رض اهلجارة وياؤ نارهااا ا ن عاادا و اوح اهلاادف
اعاال املهاااجر يواجااه الصااعوبا الاايت تعيا مساريته ا ن ماان يغااادر بلااده دون دا ااب ح ي ااى تتالالااب
عليه املتغريا اليت ي بسب هلا من قبل ورعل من هجرته مة بدل ا نفراج.
( )1بمااد باان إتاعياال باان إباراهي باان املغاارية البخاااري بااو عبااد ال .اجلااامب الصااحيح املسااند ماان حااديث رسااول ال
ىلهلل ال عليه وسل وسننه و يامه. ..ىحيح البخاري ( ..بدون ببعة وتاريخ)  115 4حديث رق .3231
( )2محد مصطفهلل عبداحللي .م ال بعنوان اهلجرة سباب ونتااد .اس جعت من موقب
http://www.alukah.net/sharia/0/27972/#ixzz5Lpjcs3dA
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والت ا ود اادف ح ي ااى يف اادا دين ااه ودني اااه س اايجعله ي اادق ا يتي ااار إىل ي اان يه اااجر؟ وم ااى؟
وملاذا؟ فماا عال الناص ىالهلل ال علياه وسال وسايجعله قاادرام علاهلل التخطايط اجلياد الاذي يهادف إىل
و ي ما يصبوا إليه وله يف رسول ال قدوة حسانة إذ مالاث االااة عشار عاماام يُعاد ىاحابه إعادادام
دايلي اام وي ا ر الع ياادة يف نفوسااه حااى إذا مااا جااا اهلجاارة فااان إعااال فلمااة هااذا الاادين هااد ام
متمالن اام وا ااحام فاال الو ااوح ااأقبلوا علااهلل اهلجاارة برويااة ااقبااة وع ا ا ىاااد  .تح اات هل ا م اىااد
اهلجرة وهانت عليه ىعا ا.
املطلب الثاني :االختيار األمثل لبلد املهجر:
ي يااأ ايتيااار املدينااة املنااورة بيبااة الطيبااة بصااورة تل اايااة باال جااا بعااد دراسااة ملااا حولااه ماان
ييااارا متاحااة هناااك احلبشااة الاايت سااب للمساالمن اهلجاارة إليهااا و ااا ملااأ احتفااهلل بوجااوده ماان
قباال وإن فاناات تصاالح مللجااأ مؤقاات ات ااا م حلياام ا َار ا إ هنااا ليساات األنسااب لتأساايا دعااوة
()1
وإقامة دولة إسالمية .
والعاارب ت باال ديااول األحباااا ليالوناوا ال اعاادة الصاالبة للاادعوة وها بااأبر ٍ
اف ماان العاارب
()2
وملا ه عليه من عنصرية و الت ذفريا قريش عن احلبشة مرة منذ عاا الفيل.
ما امتياار اتيار الاذي اراه إلياه الناص ىالهلل ال علياه وسال الاان الطااام البلاد األقارب إىل
مالاة املالرمااة هااى وإن فاناات وار ااة الظااالل يفنيااة ب راعتهااا إ ن باذاهتااا هلااا يُعااد ُمريفبِاام يهااا باال
عنهااا( )3و هاال الطاااام ر حل اوا الاادعوة ماان بدايااة مرهااا وناىاابوا النااص الالاار ىاالهلل ال عليااه وساال
العدا وآذوه وقد فان جلأ إىل األحالف احد ال اوتن اللتان تتنا عاا السالطة يف الطااام ساخروا
( )1بمد البشري عبداهلادي .التخطيط يف اهلجرة النبوية إىل املدينة املنورة يف و عل احلديث ( .مرف الدعوة
وتنميااة اقتمااب جبامعااة ري يااا العامليااة  2007ا) ا  .3وقااد ذفاار الناادوي يف .الساارية النبويااة .ا 229
حتلة من امتصااص اليت ميا املديناة املناورة عان يفريهاا وجعلتهاا ىالح مالاان هلجارة الرساول ىالهلل ال علياه
وسل و ىحابه واااذه هلا دارام وقرارام .تنظر هناك.
( )2من ااري بما اد الغحل اابان (املتو ا ااهلل 1435ها اا)  .ا ا ااه الس اارية النبوي ا ااة 6 ( ..األردن ال رق ااا مالتب ااة املن ااار
 1411ها  1990 -ا) .135 1
( )3املسا ة بن مالة املالرماة عان الطااام  68فا و ل ارب الطااام مان مالاة املالرماة بااذير وذلاأ ملاا ُيفشاهلل
ماان ساارعة تفشااى األيبااار ون اال التحرفااا وإيصاااهلا لألعاادا ماان ق اريش يحااد ماان قاادرهت علااهلل الالتمااان
والسرية اليت وتاجها الدعوة الوليدة حى ي او عودهاا ياىاة و ن هال الطااام ماوالن ل اريش يف اساتعدا
بمد ىلهلل ال عليه وسل .
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منه ولال اشتد عليه ىلهلل ال عليه وسل األي النفسى من تعنته حى نه عاده ىاعب ماا واجهاه
يف دعوته يما روته عااشة ر ى ال عنها هنا قالت للنص ىالهلل ال علياه وسال « هال تاهلل علياأ
يااوا فااان شااد ماان يااوا حااد قااال ل ااد ل ياات ماان قومااأ مااا ل ياات وفاان شااد مااا ل ياات ماانه يااوا
الع بة( )1إذ عر ات نفساى علاهلل ابان عباد ياليال بان عباد فاالل لا اباين إىل ماا رد انطل ات
و نا مهموا علهلل وجهى .)2(»..
وفاان الو اب السياساى يف الطااام متشاابالام إىل حاد فباري إذ تشاابالت عالقاة قاريش وهاوا ن
من يالل األحالف واملصاهرة لذا انحلمت هوا ن مب قريش يف ىراعها د املسلمن (.)3
لذا ي تالن الطاام ا نطالقة األو ر حظام يف النجاح اإلعراض عنها وىل وإااد البديل
الذي يفدا هداف الدعوة ومتطلباهتا.
جاا اإلذن بااهلجرة إليهاا بتوجياه ربااأ واطاايط إهلاى ه تارجح للناص ىالهلل ال علياه وساال ن
املدينة هى األنسب رو بو موسهلل األشعري ر ى ال عنه عن الناص ىالهلل ال علياه وسال قاال
«ر بم فممي المنمام نممي نمماجر مم مكممة إلمل رذ بهمما نخم  ،فم ني نلممي إلمل نهمما اليمامممة
)4( .
نجر ،فإذا ني المدبنة بثرب»..
وقااد ساالفنا ن احلبشااة بعياادة امل ا ار بوياال إليهااا ال ح اال يفااري عربيااة اللسااان والطاااام تالاااد
تالى ا مالااة املالرمااة قرب اام ااال يااؤمن تفشااى يبااار النااص ىاالهلل ال عليااه وساال وورفاتااه ملاان ناىاابوه
العدا من ففار قريش ياىة و ن هال الطااام ياؤا روهن يف فراهياة بماد ومان معاه وهاذا ماا لايا
يف املدينااة املنااورة إذ ليساات بال ريبااة و بالبعياادة( )5وبالتاااا يسااهل ا تصااال باان هلهااا و هاال
مالا ااة املالرما ااة ولا ااذلأ ميالا اان فا اات امتا ااخ ونشا اار الا اادعوة با اان النا اااس دون ن ميسا ااها و يع ا ااها
( )1بمد بن عبد الباقى بن يوسم بن محد بن شهاب الدين بن بمد ال رقاأ املالالى (املتوى 1122ها .شرح
ال رقاأ علهلل املواهب اللدنية باملنح اامدية 1 ( .دار الالتب العلمية 1417ها1996-ا) .51 2
( )2البخاري .ىحيح البخاري 115 4 .حديث رقا  3231ومسال بان احلجااج باو احلسان ال شاريي النيساابوري
.اجلامب الصحيح املسمهلل (ىحيح مسل ) ( .بدون ببعة وتاريخ)  1420 3حديث رق .1795
( )3ف اارا ا اايا العما ااري .السا اارية النبويا ااة الصا ااحيحة باول ااة لتطبي ا ا قواعا ااد ااا اادان يف ن ا ااد رويا ااا السا اارية
النبوية 6 ( .املدينة املنورة مالتبة العلوا واحلال  1415ها  1994 -ا ) .289 2
( )4البخاااري .ىااحيح البخاااري 204 4 .حااديث رق ا  3622ومساال .ىااحيح مساال 1779 4 .
حديث رق .2272
( )5املسا ة بن املدينتن ( )416ف من موقب املسا ا بن املدن السعودية بالاليلوم ا اس جعت من موقب
/https://www.magltk.com/saudi-arabia-distance
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ال رشيون .وليست بعيدة بعدام يعي اهلجرة إليها ملن راد الفرار بديناه و اعلاه فثاري املشا ة تساتطيب
النسا مب بفاهلن ن يلح وا مبن هاجروا من ذويه و هل املدينة عربياو اللساان لاديه امل ادرة علاهلل
ه ما ين ل به ال رآن الالر .
وم اان دواع ااى مالام ااة يث اارب ن اليه ااود ف ااانوا يال ااررون عل ااهلل مس ااامب األوس وامتا ا رج نب ااو هت
بظهااور نااص جديااد ساايتبعونه وينت مااون شاان هل ا معه ا عااداوا ماان عاارب املدينااة ب يااادة هااذا النااص
املنتظاار ي ااول األنصاااري  .فااان يهااود هاال عل ا وفتاااب و هاال املدينااة ىااحاب واااان وفااانوا قااد
يف وه الانوا إذا فان بينه شى قالوا هل إن نبيام يبعث اتن وقاد ظلناا ماناه وسانتبعه ون اتلال
معه قتل عاد وإرا لما فل رساول ال ىالهلل ال علياه وسال ذلاأ النفار مان امتا رج ودعااه إىل ال
قاال بعحلاه لابعض تعلمان وال إناه الناص الاذي توعاادف باه يهاود اال يساب نال إلياه أجاابوه ملااا
()1
دعاه إليه بأن ىدقوه وقبلوا منه ما عرض عليه من اإلسالا.
هذا العل املسب لد املدنين مهد الطريا لت بال ماا دعااه إلياه الناص ىالهلل ال علياه وسال
وجعله ا يساارعون يف اإلميااان بااه وا سااتجابة إليااه ياىااة و ن الديانااة اليهوديااة تتف ا مااب اإلسااالا يف
التوحيااد الاناات الاارة وجااود إلااه واحااد واردة علاايه قاابالم ماان يهااود املدينااة الااذين تعايش اوا معه ا
( )1بمد بن إسحا بن يسار املطلص بالو املدأ (املتوى 151ها)  .السرية بن إسحا  .و يا ساهيل
فااار (  1بااريو دار الفالاار 1398ها ا 1978 -ا) ا  .84و بااو بالاار محااد باان احلساان البيه ااى
.د ال النبوة( .بدون ببعة وتاريخ)  433 2بو نعي محد بن عبد ال بن محد بن إسحا بن موسهلل
باان مهاران األىاابهاأ (املتااوى 430هاا) .د ااال النبااوة  .ح ااه الاادفتور بمااد رواس قلعااه جااى عبااد الااخ
عباس (  2بريو دار النفااا  1406ها  1986 -ا)  298 1و بو الفدا إتاعيل بن عمر بن
فثاري ال رشااى الدمشا ى (املتااوى 774هاا) .الساارية النبويااة( .باادون ببعااة وتااريخ ماان بريا اباان إسااحا
وقد ىرح ابن إسحا بالتحديث) .176 2
وبمد بن إسحا هو بمد ابن إسحا ابن يسار بو بالر املطلص مو ه املدأ ن يل العرا إمااا املغاا ي
ىاادو ياادلا ورمااى بالتشاايب وال اادر محااد باان علااى باان حجاار بااو الفحلاال العس ا الأ الشااا عى .ت ريااب
التهذيب .و ي مسعد عبد احلميد السعدأ (بدون ببعة وتاريخ مالتبة ال رآن) ا.467
قااال بااو عماار بمااد باان محااد الصااوياأ يف .الصااحيح ماان حاديااث الساارية النبويااة 1 ( .الرياااض ماادار
الاوبن للنشاار  1432ه ا  2011 -ا) ساانده حساان ا 106ااد قاال اباان إسااحا حادانا عاىا باان
عمر بن قتادة عن شياخ من قوماه ملاا ل ايه وهاذا يعاين ن األشاياخ ها الاذين قاابلوا رساول ال  -ىالهلل
ال عليه وسل ي هن من الصحابة وعاى بن عمر بن قتادة األنصاري رو عن بعض الصاحابة وهاو
تابعى ا ة عاي باملغا ي العس الأ .ت ريب التهذيب.286 1 .

- 340 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ويااالطوه  -وإن فاناات هااذه الع ي اادة ي ال ااو ماان الش اوااب لتح اريفه متصااااص اإللااه -خب ااالف
ففار قريش الذين تشربوا وانيته و نفوا اعتنا يفريها وفان األىل يها تعدد اتهلة.
هذا عدا ن يثرب مست ر يواله من بين النجار الذين واعدوه بالنصارة جاا يف حاديث ناا
ر ااى ال عنا ااه « ...و رسا اال إىل با ااين النجا ااار -يوال ااه -جا اااووا مت لا اادين سا اايو ه سا ااار ها ااو
املدينة .)1( »...وهذا يعين ن ايتيار يثرب يف بله من الناحية التخطيطية إذ ن هاذه البلادة ياىاة
لد ساافنيها ناو مان التهيجلاة الايت بتااج إليهاا املهااجر ياىاة و ن الناص ىالهلل ال علياه وسال يرياد
إقامة دولة هلا نظمتها وقوانينها و هال املديناة عناده ت بال لاذلأ باعتباار ىاله و هنا مان حفااد
ملوك اليمن وفادوا ن ميلالوا عباد ال بان ُ يتوجاوه ملالاام علايه وذلاأ قبيال اهلجارة لاذلأ ها
نسب ال باال العربية لت بل هذه الدولة اجلديدة و نظمتها وتشريعاهتا عالا ال باال األير .
وماان هنااا نسااتطيب ال ااول بااأن التخطاايط عنااد الع ا ا علااهلل اهلجاارة بايتيااار بلااد مناسااب داع ا
للمهاااجر معين اام لااه علااهلل راااو الصااعوبا لااذا يتجااه النصااح إىل ماان دعتااه اهلجاارة إىل ا روااال عاان
وبنه بأن يفطط ملالان است راره مباا يلاص احتياجاتاه ويفتاخ ايتياراتاه قبال اإلقاداا عليهاا حاى يفارج
من ِ
رح األ مة إىل مة ير .
املطلب الثالث :التمهيد للهجرة بعقد التحالفات املبدئية اليت تنشئ أرضية موالية تدعم
استقرار املهاجر (بيعة العقبة األوىل والثانية):
د ب النص ىلهلل ال عليه وسل عرض دعوته علهلل ال باال وحتب األنصار حولاه ملواجهاة قاريش
الاايت تحلااي عليااه امتنااا وتشااتد يف عااداوهتا لااه( )2إ ن جهااوده قوبلاات بااالر ض والصااد يف يفالااب
( )1البخاري .ىحيح البخاري 93 1 .حديث رقا  428ومسال .ىاحيح مسال  373 1 .حاديث
رق .524
( ) 2ورد يف حديث جابر بن عبدال ر ى ال عنه قال فان رسول ال ىلهلل ال علياه وسال يعارض نفساه علاهلل
يشا قد منعوأ ن
.من رجل بملين إِىل قومه؟ يمنعين حى بلغ رسالة ر ِ ةن قر م
الناس يف املوقم ال َ
بلغ رسالة ر ..
يرجه بو داود سليمان بن األشعث بن إسحا بن بشري بن شداد بن عمرو األ دي الس ِج هستاأ  .سنن
داود ( .بدون تاريخ وببعة)  234 4حديث رق  4774و بمد بن عيساهلل بان َس هاورة بان موساهلل
باان الحلااحاك ال مااذي بااو عيسااهلل (املتااوى 279ه اا)  .ساانن ال مااذي( .الرياااض دار السااالا للنشاار
والتو يب 1421ها)  34 5حديث رق ( 2925وقال حسن ىاحيح و ابان ماجاة باو عباد ال بماد
باان ي يااد ال ا ويين (املتااوى 273هاا) .ساانن اباان ماجااه( .باادون ببعااة و تاااريخ)  234 4حااديث رقا
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األحاوال لا يياأس وي يتاواق وقاد ت ادا ناه ىاالهلل ال علياه وسال وا ا يف السانة احلادياة عشار ماان
البعثة ل ى يف موس احلم نفرام من امت رج عرض عليه ا ستما إىل ما يدعوا إليه أجابوه(.)1
وألول ماارة تساال جمموعااة فاملااة وماان بلااد تصاالح ن تالااون ساسااا ومنطل ااا للاادعوة ياىااة
وقد بد هذه اقموعة استعدادها لنشر الدين اجلديد قاالة «إنا قد ترفنا قومنا و قوا بيانه مان
العااداوة والشاار مااا بياانه عسااهلل ن امعه ا ال بااأ ساان دا علاايه ن اادعوه إىل م اارك ونع اارض
عليه الذي جبناك إليه من هذا الدين ن رمعه عليأ ال رجل ع منأ»(.)2
وفااان ماان ااار هااذه اجلهااود املبارفااة ن ححلاار ااااين عشاار رجاالم يف موسا احلاام الااذي يليااه ماان
()3
الساانة الثانيااة عشاار ماان البعثااة يمااا عُاارف ببيعااة الع بااة األوىل بااايعوا النااص ىاالهلل ال عليااه وساال
وبلب اوا ن يرساال معه ا ماان يعلمه ا الاادين أرساال مصااعب باان عمااري الااذي ج ِهااد يفايااة اجلهااد يف
نشر الدعوة( )4وب ى يف املدينة عامه ذاك.
ويف موس ا احلاام يف الساانة الثالثااة عشاار ماان النبااوة ححلاار ألدا مناسااأ احلاام بحلااب وساابعون
نفسا من املسلمن من هل يثرب جاووا من حجاج قومه من املشرفن لما قادموا مالاة جار
بينه وبن الناص ىالهلل ال علياه وسال اتصاا سارية د إىل اتفاا الفاري ن علاهلل ن اتمعاوا يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1

()2
()3

()4

 73 1 4774وقااال بمااد ناىاار الاادين األلباااأ يف .السلساالة الصااحيحية( .الرياااض مالتبااة املعااارف)
 4 592وهو علهلل شر البخاري.
انظر هامش( )2ا ( .)13وقد بلغ عادده ساتة نفار ها مان باين النجاار باو ماماة ساعد بان رارة
وعوف بن احلارا بن ر اعة ومن بين ري ابن عامر بن ري بن عبد حاراة ومن بين سلمة قُطبة بن عامر
بن حديدة بن عمرو بن سواد ومن بين حراا ُع بة بن عامر بن نا ومن بين عبياد جاابر بان عباد ال بان
رااااب .انظاار بمااد باان يوساام الصاااحلى الشااامى (املت اوى 942ه اا) .ساابل اهلااد والرشاااد يف ساارية يااري
العباد .و ي وتعليا الشايخ عاادل محاد عباد املوجاود الشايخ علاى بماد معاوض (  1لبناان باريو
دار الالتب العلمية  1414ها  1993 -ا) .195 3
املرجب الساب  .154 1ت دا اريم احلديث.
يا اارج البخا اااري يف .ىا ااحيحه 55 5 .حا ااديث رق ا ا  3893ومسا اال يف .ىا ااحيحه1333 3 .
حديث رق  1709من حاديث عباادة بان الصاامت ر اى ال عناه ناه قاال إأ مان الن باا الاذين باايعوا
رسول ال ىلهلل ال عليه وسل وقال .بايعناه علهلل ن نشرك باال شايجلا و نسار و نا أ و ن تال
النفا اليت ح را ال و ننتهب و نعصى باجلنة إن علنا ذلأ ن يفشينا مان ذلاأ شايجلا فاان قحلاا
ذلااأ إىل ال .انظاار اباان فثااري .الساارية النبويااة 179 2 .بةمااد َسااعيد َرمحلااان البااوبى  .ااه الساارية
النبوية مب موج لتاريخ امتال ة الراشدة 25 ( .دمش دار الفالر  1426ها) ا .116
سيأ يف املبحث الذي يليه جهود مصعب بن عمري يف املدينة املنورة ومد مالامته للدور الذي نيط به.
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وس ااط ي اااا التش ا اري يف الش ااعب ال ااذي عن ااد الع ب ااة حي ااث اجلم اارة األوىل م اان م ااه و ن ي اات ه ااذا
ا جتمااا يف س ارية تامااة يف ظااالا اللياال( .)1وفاناات هااذه بيعااة الع بااة الثانيااة الاايت ع باات األوىل وقااد
داد عدد املبايعن من هل املدينة الانوا يف هو من سبعن رجالم وامر تن(.)2
ولااو تأملنااا يف ا تفاقااا الاايت توالاات يااالل ساانن اااالا اللهااا إرسااال مصااعب لوجاادنا هنااا
هيأ ر ية مواتية للنص ىلهلل ال عليه وسل لغرس بذور وبن داا بد م من مهجر يفري مالا .
املطلب الرابع :اختيار الشخص األنسب لتهيئة املوالني يف املوطن اجلديد (أسباب اختيار
مصعب بن عمري):
م اان ه ا عناى اار النج اااح يف التخط اايط اس ااتثمار امل اوارد البشا ارية و يت ااأتهلل ذل ااأ م اااي يال اان
ايتيار الشخص متوا ام مب املهمة عندما يسند العمل لرجل يوا نسان تادبريه وقاوة تاأاريه وامتالفاه
( )1ىفى الرمحن املباارففوري .الرحيا املختاوا ( .بادون ببعاة وتااريخ)  .133 1واحلاديث يرجاه محاد مان حاديث
جااابر باان عباادال ر ااى ال عنااه محااد باان حنباال بااو عبااد ال الشاايباأ .مسااند اإلماااا محااد باان حنباال( .ال اااهرة
مؤسسة الرسالة)  346 22و بو بالر محد بن عمرو بن عباد امتاال املعاروف باالب ار (املتاوى 292هاا) .مساند
الب ا ار املنش ااور باس ا البح اار ال ي ااار .و ي ا بف ااو ال اارمحن ي اان ال وآي اارون (  1املدين ااة املن ااورة مالتب ااة العل ااوا
واحلال ا 2009ا)  308 2حااديث رق ا  1757و بمااد باان حبااان باان محااد باان حبااان باان معاااذ باان َم هعبا َاد
التميمااى البُساايت (املتااوى 354ه اا) .ىااحيح اباان حبااان( .باادون ببعااة وتاااريخ مؤسسااة الرسااالة) 72 14
حااديث رق ا  6242و بااو عبااد ال احلاااف بمااد باان عبااد ال باان بمااد باان محدويااه باان نُعااي باان احلال ا الحلااص
الطهماأ النيساابوري املعاروف باابن البياب (املتاوى 405هاا) يف .املساتدرك علاهلل الصاحيحن .و يا مصاطفهلل عباد
ال ادر عطا (  1بريو دار الالتاب العلمياة  1411ه 1990 -ا)  681 2حاديث رقا  4251ومحاد
بن احلسن بن على بن موسهلل بو بالر البيه اى يف .معر اة السانن واتااار للبيه اى( .بادون ببعاة وتااريخ) 16 9
حديث رق  17735حتيعه من بري ابن ييث عن الا بري وقاال البا ار ورو يفاري واحاد عان ابان يثاي و
نعلمه يرو عن جابر إ من هذا الوجاه وىاححه احلااف ووا اه الاذهص وقاال ابان فثاري يف .السارية196 2 .
هااذا إسااناد جيااد علااهلل شاار مساال وبااو يعلااهلل وقااال نااور الاادين علااى باان بالاار اهليثمااى يف .جممااب ال وااااد ومنبااب
الفوااد( .بريو دار الفالر  1412ه)  46 6رواه محد والب ار ورجال محد رجال الصحيح.
قلاات هااذا اإلسااناد مااداره علااهلل بمااد باان مساال باان تاادرس املالااى ال ا بري ماادلا جعلااه اباان حجاار يف
الطب ااة الثالثااة ماان املدلساان .بب ااا املدلساان 45 .وقااد عاانعن إ نااه ىاارح بالتحااديث عنااد البيه ااى
انتفت علة التدليا .وله شواهد ترت ى بدرجته وال عل .
( )2بااو الفاادا إتاعياال باان عماار باان فثااري ال رشااى البصااري ه الدمش ا ى (املتااوى 774ه اا) عااده يف .البدايااة
والنهايااة .و ي ا عل ااى شااريي (  1دار إحيااا ال ا اا العاار  1408ه ا ا  1988 -ا) 415 4
سبعة واالاون رجالم وامر تان.
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امتخة الال مة واملؤهال املطلوباة ناه حصاانة للتخطايط و الان مان املخطاط والنتيجاة املتويااة هاى
تأدية املهمة والوىول للهدف.
هاذا فلاه اده يف التخطايط املات ن لاد الناص ىالهلل ال علياه وسال حان ايتاار الشااب الفاايت
مصااعب باان عمااري إلعااداد هاال املدينااة املنااورة اإلعااداد الروحااى والنفسااى ساات بال و ااود املهاااجرين
وإنشااا جمموعااا ال اادع يف بلااد اهلج اارة امل اايم ش ااطرها واملرر ااهلل دعمهااا ومؤا هت ااا( )1وقااد رل ااهلل يف
ايتي ااار مص ااعب ر ااى ال عن ااه دق ااة التخط اايط م اان ع اادة جوان ااب لش اابابه وحالمت ااه وس اااب هجرت ااه
للحشبة لديه امتخة املبتغاة للتعامل مب األيفراب وامل درة علهلل مفارقة األوبان وهو ماب هاذا حاا ٌ
لل رآن و هل املدينة ناجة ملعل يُ راه ال رآن.
وشااا ياُ اد علااهلل عناىاار ال ااوة يف ايتيااار مصااعب باان عمااري ر ااى ال عنااه نااه جااا بطلااب ماان
األنصار بعد بيعاة الع باة األوىل ن يرسال إلايه مان يعلمها الاان جميجلاه ر اى ال عناه ب يعاا مانه
وبنا م علهلل ريفبته وليا استباقام منه ىلهلل ال عليه وسل وهذا مثل يف إ اح األمر.
ولعاال الف ا ة ال ياسااية الاايت اسااتطا يهااا مصااعب ر ااى ال عنااه إ ااا العماال علااهلل هااو مثاااا
شاااهدام علااهلل ا يتيااار الصااااب ي ااول محااد يفلااوا «وفااان ايتيااار مصااعب باان عمااري هلااذه املهمااة
ايتيااارا مو اااَث ألنااه اس اتطا بفحلاال ال ن يااديل اإلسااالا يف فاال بيااو املدينااة يااالل عاااا واحااد
وىار اجلميب يهتمون مبا يتلهلل علايه مان فتااب ال تعااىل حاى عارف مصاعب ر اى ال عناه باسا
ال ارئ وامل رئ .وتل هلل األوس وامت رج مصعبام بال حيب ليؤمه »(.)2
ولعاال الفاااادة الاايت نساات يها ماان هااذا الساارد ناه علااهلل ماان ساااقته الظااروف إىل يفااري موبنااه ن
يا ا و يف ايتي ااار م اان يتح اادا بلس ااانه ويوى اال حاجت ااه م اان شثل اان ل ااه يف دار يفربت ااه ت حل ااهلل ل ااه
احلاجا وتتسهل الصعوبا .

( )1البخاااري يف .ىااحيحه 95 5 .حااديث رق ا  3924ماان حااديث ال اخا ر ااى ال عنااه قااال  .ول ماان
قدا علينا مصعب بن عمري وابن ا مالتوا ه قدا علينا عمار بن ياسر وبالل ر ى ال عنه ..
وقااال اباان إسااحا  .لمااا انصاارف عنااه ال ااوا بعااث رسااول ال -ىاالهلل ال عليااه وساال  -معها مصااعب باان
عمري بن هاش بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى و مره ن ي راه ال رآن ويعلمه اإلساالا ويف هها
يف الدين ..ابن هشاا .سرية ابن هشاا.434 1 .
( )2محد محد يفلوا .السرية النبوية والدعوة يف العهد املالى 1 ( .مؤسسة الرسالة 1424ها2003-ا) ا .409
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املطلب اخلامس :حتقيق مبدأ الشورى:
النااص ىاالهلل ال عليااه وساال بصاادد إنشااا وباان جديااد وإدارتااه تتطلااب مهااارة ال ااااد اانااأ
والسياسى املسدد الذي يرسى قواعد ا سات رار ولان تتاأتهلل هلاذه الدولاة السايادة إ إذا و ات باأه
رفاهنااا و ساااس بنياهنااا وهااى و ي ا مبااد الشااور الااذي اسااتثمر ىاالهلل ال عليااه وساال ماان ياللااه
يخا ىحابه واستس هلل آرا ه .
وو يا مبااد الشااور هناام نبااوي وميثاال حجاار ال اويااة يف بنااا فيااان تتا لم يااه النفااوس ورتمااب
إليااه ال لااوب ولنااا يف رسااول ال ىاالهلل ال عليااه وساال سااوة حساانة وساارية متبعااة إذ تن اال إلينااا فتااب
الساارية واقعاام مااااالم وح ي ااة يفااري مرتابااة يف إبااال حريااة ا يتيااار لألنصااار يف ايتيااار ن بااااه بعااد بيعااة
الع بااة الثانيااة ب ولااه ىاالهلل ال عليااه وساال لألنصااار « خرجمموا إلممي مممنكح ارنممي عشممر نقيبمما ،ليكونمموا
علمل وممومكح بممما فمميهح»( )1وللحا ن ااول ن هاذا الاانهم العااادل والتالتياأ ا سااتباقى للنااص ىاالهلل ال
عليه وسل نفهلل سباب املشاحنة وحصل الت لم والتالاتم بن املهاجر ومن هو بالديار منذ يفابر.
واملساات رئ للساانة النبويااة اااد ن النااص ىاالهلل ال عليااه وساال جعاال استشااارة ىااحابه يطااوة
مال مة لالل مر يفاص رعيتاه مباا ثلاه هاذ ا ستشاارة مان ت ادير هلا وتوظيام ملاا لاديه مان قادرا
( )1هااذا احلااديث مااداره عل ااهلل بمااد باان إسااحا ُوروي عن ااه ماان بري ا إب اراهي ب اان سااعد ال هااري يرجااه مح ااد يف
.مسنده 88 25 .حديث رق  15797ومن بري سلمة بن الفحلل و بمد بن جرير بن ي يد بان فثاري بان
يفالب اتملى بو جعفر الطخي (املتوى 310ها) .تاريخ الرسال وامللاوك وىالة تااريخ الطاخي 2 ( .باريو
دار ال ا اا  362-360 2 1387واباان حبااان يف .ىااحيحه 7011 .و سااليمان باان محااد باان يااوب باان
مطاري اللخماى الشاامى باو ال اسا الطاخاأ (املتاوى 360هاا) يف .املعجا الالباري .و يا محادي بان عباد اقياد
الساالفى (  2ال اااهرة دار النشاار مالتبااة اباان تيميااة باادون تاااريخ)  91 19حااديث رق ا  175ماان بري ا
جرير والطخاأ يحلام من بري يونا بن بالري  )174( 89 19واحلاف يف .املستدرك 282 3 .حاديث
رقا ا  5100تصا ارام والبيه ااى يف .ال ااد ال 4448-444 2 .ربع ااته ع اان اب اان إس ااحا ااذا اإلس ااناد.
وورف اس عبيد ال بن فعب عند الطخي وابن حبان والبيه ى إىل عبد ال بن فعب.
وبمد بن إسحا  -وإن فان مدلسام ت دمت ترحتته -د ىرح بالسما انتفت شبهة تدليساه وقاد رواه
عنااه ساالمةُ با ُان الفحلاال وقااد قااال يااه جرياار -يمااا ن لااه عنااه ابا ُان معاان -لاايا ماان لاادن بغااداد إىل ن تبلااغ
يراسان ابت يف ابن إسحا من سلمة بن الفحلل بو عباد الارمحن بان باو حاامت بماد بان إدرياا الارا ي
.اجلرح والتعديل( .بدون تاريخ وببعة) .169 4
وىححه ابن حبان فما يف .الفتح 221 7 .و ورده اهليثمى يف .جممب ال وااد 45 6 .وقال رواه محد
والط اخاأ بنحااوه ورجااال محااد رجااال الصااحيح يفااري اباان إسااحا وقااد ىاارح بالسااما  .وقااو إسااناد محااد
وحسنه شعيب األرناوو ومن معه من .ب ى املسند 88 25 .قالوا حديث قوي وهذا إسناد حسن
وباقى رجال اإلسناد ا ا رجال الشيخن يع وب هو ابن إبراهي بن سعد ال هري.
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ويخا ول د النت ال يادة النبوية الراشدة ذه الالفا ا العالية ن تتغلاب علاهلل الصاعاب وتباين
جمتمعام عامليام ير ب مبد الشور من فل ذا ر ي حصيم علت مالانته و دنت مرتبته.
وماان نا لااة ال ااول ن احلالومااا يف بلااد املهجاار إذا عطاات حريااة ا يتيااار للمهاااجر يف ماان
ينط بلسانه وميثله يف جمتمعه اجلديد هنا تستثمر هذا املهاجر لبنة بناا وباقاة إاابياة يف د اب البلاد
هو النما والتطور.
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املبحث الثاني :إتاحة فرص العمل ووسائل الكسب (إنشاء سوق للمهاجرين واألنصار يوازي
سوق اليهود)
وحاارا
املهاااجر اماارو إجتااث ماان ر ااه وانتهالاات ح وقااه و درفتااه األهاوال ا ك هلااه وموبنااه ُ
مالااه ومسااالنه أ ااحهلل برياادام ش اريدام يتالفاام عاايش يومااه بعااد ن ساااد يف قومااه و بااد لااه ماان
مواساة مادية ومعنوية حى يست ي حاله وتنصلح حواله.
وهاااه املهاااجرون يصاالون إىل يثاارب اايو ام علااهلل هلهااا يعااو ه املااال واملااأو و ميالاان ن
يب وا عبجلام علهلل محليفيه يطعموهن ويالسوهن بل باد هلا مان جماال يتالسابون مناه ر قها ياىاة
و ن املهاااجرين ماان هاال مالااة هاال يااخة يف التجااارة واشااتهروا برحلااة الشااتا والصاايم قااال تعاااىل ﭐ
ﱣﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱢ [سورة قريش اتياة  ]2-1لاو تيحات
هل رىة الالسب احلالل أليفنوا نفسه وأل احوا عن األنصار عب مجلاونته ولسااخوا يف إنعااا
اقتصاد بلد هجرهت و اروها مبا هل من مهارة بالتجارة وحذ هلا.
ومن هنا فانت من ولوياا الناص ىالهلل ال علياه وسال إنشاا ساو باملديناة املناورة وي يالان
مااا ساالفنا الساابب األوحااد إلقامااة هااذا السااو باال ت ا ر سااباب ياار علااهلل اارورة وجااود هااذه
السو هى
ال :ارتبااا ال ااوة ا قتصااادية بالالي ااان السياس ااى وقااد فان اات قباا اال اليه ااود وتال اار التج ااارة
واألسوا وبيده عصب ا قتصاد يف املدينة ومثل هذا الو ب اعله دولة دايل دولة(.)1
رانيا :ن معامال اليهود ت وا علهلل الغرر والرباا والغاش والتادليا وا حتالاار ..وهاذا بارا يف
الشاريعة اإلسااالمية و ن تعاماال املساالمن يهااا يااوقعه يف احل اراا ..لااذلأ اااب ن يالااون للمساالمن
سوقام حرة نظيفة باهرة(.)2
رالثا :فانت مدينة يثرب بطبيعتها منط ة راعيةاة وفاان فثار اعتمااد هلهاا علاهلل الةراعاة والبسااتن
وفااان ماان ها ة حاىااالهتا التةماار والعنااب وفااان فعملااة يتبااادل ااا هلهااا عنااد احلاجااة هااذا ينفااى وجااود
حرفة رارية يف املدينة ولالنةها ي تالن يف ال ةوة وا نتشار مبالانة احلرفة التجارية يف مالة.
واملدينة – علهلل يصبها -ي تالن مالتفية يفذاايا الان هلها يستوردون بعض املاواد الغذااياة
( )1محااد عجاااج فرمااهلل .اإلدارة يف عصاار الرسااول ىاالهلل ال عليااه وساال  1 ( .ال اااهرة دار السااالا 1427هاا)
ا .78
( )2حسن حسن شحاته .من معا اااي اهلجرة النب ااوية إنشا السو اإلسالمية( .بدون ببعة وتاريخ) ا .1
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من امتارج وفانوا البون دقي احلوار والسمن والعسل من الشاا(.)1
لذا ن إنشا سو يستثمر و رة بعض املنتجاا ال راعياة باملديناة وياخة املهااجرين يف التساوي
والتج ااارة وت ااو ري م ااا بتاجون ااه باح ا ي ااة تاحته ااا هلا ا ب ااول املمارس ااة س ااينهض باقتص اااد البل ااد ويس ااد
حاااجته باال ساانر ن هااذا السااو شااالل منا س اام قوي اام لسااو بااين قين ااا ه ت اادا عليااه ه ىاابح
مصاادرام ألس اوا مالااة ويفريهااا ماان س اوا العاارب و ااذا ىاابحت املدينااة املنااورة قااوة اقتصااادية اااربة
يرجهلل نفعها ويفشهلل بطشها ولطاملا قيست قوة الدول وت ايد هيبتها و ارها بغناها ورواج رارهتا.
رابعمما :اااب ن يالااون للمساالمن قااوة اقتصااادية تسااتطيب ااا ااا ظااة علااهلل م اوال املساالمن
وتنميتهااا باااحل و ن تالااون هل ا سااوقام ياليااة ماان فاال ىااور الغاارر والربااا و فاال م اوال الناااس بالباباال
سوقام ت وا علهلل الطيبا واحلالل والصد واألمانة والتسامح وال ناعة ويالية من ا حتالار.
خامسمما :إن خيااة السااو اإلسااالمية للمساالمن يف املدينااة املنااورة تااأ ماان اارورة وجااود فيا ٍ
اان
اقتص ااادي ق ااوي للمس االمن يف مواجه ااة الاليان ااا ا قتص ااادية املعاى اارة سا اوا عل ااهلل مس ااتو املدينا اة
نفسها يف مواجهة اليهود ا علهلل مستو الدول واملمالأ اقاورة (.)2
سادسا :فاان اليهاود -فماا عارف مان ببيعاته وتااريفه يف ف ةال بلاد -فثار يفاه مان العارب
وفااان العاارب بطبيعااته العربيةااة البدوياةاة يف ةالاارون يف املساات بل فثاريا يااوةرون لااه املااال وفااانوا هاال
يا ة وفرا يحلطرون إىل ا ستدانة من اليهود وفثريا ما تالون هذه ا ستدانة بالربا والرهن(.)3
وهااذا الو ااب اعاال العاارب دون اليهااود يف املدينااة ويب اايه واات رمحااته إن شاااووا منع اوا و
عطوا واليهود مبا هنا األقاو مان الناحياة اإلقتصاادية ا هن يحلاام األقاو عناد املنا عاا واحلاروب
مل اادرهت علااهلل تسااليح نفسااه وبنااا احلصااون وقااد فااانوا ينتظاارون فمااا ساالم ظهااور النااص اجلديااد
ليسااتولوا علااهلل املدينااة ويتول اوا قيادها.ول ااد تنبااه النااص ىاالهلل ال عليااه وساال إىل يطااورة هااذه الساايطرة
بول هذه السيطرة لألمة اجلديدة رو ابان ماجاه « ن
اليهودية الان بد من إجرا إداري سريب ة
رسول ال ىلهلل ال عليه وسل ذهب إىل سو النبايط نظار إلياه اال لايا هاذا لالا بساو
ه ذهب إىل سو نظر إليه ال لايا هاذا لالا بساو ه رجاب إىل هاذا الساو طااف ياه ه
( )1علااى بااو احلساان باان عبااد احلااى باان خاار الاادين الناادوي (املتااوى 1420ه اا) .الساارية النبويااة12 ( .
دمش دار ابن فثري  1425ه) .265
( )2حس اااا عل ااى عب اادال  .الس ااو اإلس ااالمية يف املدين ااة املن ااورة ول س ااو ينشا اجلها ن ااص نش ااأهتا و ه اادا ها.
اس جعت من موقب /https://kantakji.com/economics-policy
( )3املرجب الساب .
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قال هذا سوقال ال ينت صن و يحلربن عليه يراج»(.)2()1
ونلح بأن النص ىلهلل ال عليه وسل يطط بعناية يتيار مو ب السو وعااين فثار مان
( )1يرجااه اباان ماجااة يف .سااننه 751 2 .حااديث رقا  2233والطاخاأ يف املعجا .الالبااري160 19 .
حديث رقا  586و باو بالار بان عاىا وهاو محاد بان عمارو بان الحلاحاك بان لاد الشايباأ (املتاوى
287ها) .اتحاد واملثاأ .و ي د .باسا يصال محاد اجلاوابرة (  1الريااض دار الراياة  1411ه-
1991ا)  454 3حااديث رق ا  .1908اإلسااناد يااه إسااحا باان إب اراهي باان سااعيد -وهااو الص اواف
املدأ -قال بو رعة .منالر احلديث ليا ب وي .وقال بو حامت لن احلديث .قلت -ي ابن حجر -
وذفره ابن حبان يف الطب ة الرابعة من الث ا وقال البايفندي عنده منافري .هتذيب التهذيب214 1 .
وقااال اباان حجاار يف .ت ريااب التهااذيب .ا 99لاان احلااديث .وقااول اباان حجاار يااه لاان احلااديث اعاال
حديثه يف نطا احلديث امل بول وإن فان يف دق درجاته.
وبماد
ويف إسناده على بن احلسن بان احلسان الاخاد قاال احلاا م باول .ت رياب التهاذيبَّ 399 .
بان احلساان باان احلسان الاخاد قااال اباان حجار يف .ت ريااب التهااذيب 474 .مسااتور والا بري باان املنااذر اباان
سيد قال ابن حجر يف .ت ريب التهذيب .مستور  214وايتلم يف إسناده فما بينه املا ي يف .وفاة
ِ َّ
األش اراف 344 /8 .ااال يف ال حتااة رق ا  ] [11199ح ااديث ن رسااول ال َ َّ َّ
ى الهلل اللااهُ َعلَهيااه َو َس ال َ
ذهب إىل سو النبيط نظر إليه  ...احلديث .يف التجارا  1 40عن إباراهي بان املناذر احل اماى عان
إسحا بن إبراهي بن سعيد عن ىفوان بن سلي عن بمد وعلى ابين احلسن بان احلسان الاخَّاد عان
اخاد عان بياه
ال بري بن املنذر بن سيد عن بيه به .رواه احلسن بن على بن احلسن بان احلسان ال َّ
عن ال بري بن سيد عن بياه ورواه الادراوردي عان علاى بان احلسان بان احلسان الاخاد عان بياه عان
ىلَّهلل اللَّهُ َعلَهي ِه َو َسلَّ َ  -مرسالم.
النص َ
ال بري بن سيد عن ة
و يرجاه ابان شاابة يف تااريخ املدينااة ا  304مان حااديث عطاا باان يساار ااال حادانا إباراهي بان املنااذر
قال حدانا إسحا بن جعفر بن بمد قال حدانا عبد ال بن جعفار بان املساور عان شاريأ بان عباد ال
بن منر عن عطا بن يساار قاال  .ملاا راد رساول ال ىالهلل ال علياه وسال ن اعال للمديناة ساوقا تاهلل
سو بين قين ا ه جا سو املدينة حلربه برجله وقال .هذا سوقال ال يحلي و يؤياذ ياه ياراج..
وهذا إسناد يه عم إلرساله وب ية رجاله جياد.
وهااذا احلااديث املرساال يرت ااهلل نااديث اباان ماجااة إىل احلساان لغااريه وهااذا علااهلل قااول اإلماااا الشااا عى يف قبااول
احل ااديث املرس اال ي ااول اب اان الص ااالح يف .م دمت ااه .ا  53ه اعل ا ا ن حال ا ا املرس اال حال ا ا احل ااديث
الحلاعيم إ ن يصااح رجاه مبجيجلااه ماان وجاه آياار فماا سااب بيانااه يف ناو احلساان .وهلاذا احااتم الشااا عى
ر ى ال عنه مبرسال سعيد بن املسيب ر ى ال عنهما هنا وجد مسانيد من وجوه ير و يفاتص
ذلأ عنده ب رسال ابن املسيب.
( )2اإلدارة يف عصر الرسول ىلهلل ال عليه وسل ا  78بتصرف.
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موقااب حااى اساات ر علااهلل مو ااب يرجااو لااه بااه رواجاام شاجعاال هااذا السااو ينااا ا ب ااوة سااو اليهااود
بول اوا الن اااس م اان س ااو اليه ااود إىل س ااوقه وه ااذا النج اااح
واس ااتطا املس االمون نس اان تع ااامله ن ة
للسااو اجلديااد جعاال فعااب باان األشاارف اليهااودي يااديل إىل سااو املساالمن وي طااب بنا ااا ااال
رسول ال ىلهلل ال عليه وسل «ال جرم ألنقلنّهما إلمل مو مع نمو لميم لمذ مم نم ا ،فنقلهما مم
مو ع بقيع الزبير إلل سوق المدبنة»( .)1ولعل هذا األسلوب التهجماى الصاارا الاذي اتبعاه فعاب
اباان األشاارف حاان شااعر ن مصاااحل اليهااود ا قتصااادية قااد ىاابحت يف يطاار نتيجااة منا سااة السااو
اجلديد(.)2
وي يالتم النص ىلهلل ال عليه وسل ب نشا الساو بال شار لاه ال اوانن العادلاة ليحارر ماال
املس االمن م اان امتباا ااث واملع ااامال الظامل ااة وه ااذا مانس ااتنبطه م اان ح ااديث اب اان ماج ااة ب ااالنهى ع اان
املحل اااي ة لبعحل ااه ال اابعض يف املال ااان ل ااذا ف ااان ايتي اااره ملال ااان يتس ااب للجمي ااب وهن ااهلل ع اان اارض
اإلت اااوا  -الحلا ارااب والرس ااوا وم ااا يف حالمهم ااا -ب اادون ا اوابط عل ااهلل املع ااامال يف األسا اوا ش ااا
( )1محد بن على بن عبد ال ادر باو العبااس احلسايين العبيادي ت اى الادين امل ريا ي (املتاوى 845هاا) .إمتاا
األتا مبا للنص من األحوال واألموال واحلفدة واملتا  .و يا بماد عباد احلمياد النميساى (  1باريو
دار الالتب العلمية  1420ها  1999 -ا )  362 9وع اه بن شبة ال وذفر عمار بان شابة مان
حااديث جم ا ر باان جعفاار عاان ىاااحل باان فيسااان قااال  .اارب رسااول اللَّااه ى الةهلل اللَّااه عليااه وس الة يف مو ااب
النبيط ال هذا سوقال أقبل فعب بان األشارف اديلها وقطاب بنا اا اال رساول اللَّاه ىالةهلل اللَّاه
عليه وسلة جرا ألن لنها إىل مو ب هو يفي لاه .و ااف إلياه حاديث ابان ماجاة الساالم وعا اه علاى
بن عبد ال بن محد احلسين الشا عى نور الدين بو احلسن السمهودي (املتاوى 911هاا) يف .و اا الو اا
بأيبااار دار املصااطفهلل 1 ( .بااريو دار الالتااب العلميااة  1419هاا)  .257 2وي قاام عليااه عنااد
ابن شبة يف فتابه تاريخ املدينة.
( )2ذفر الدفتور تنيحلب الفايدي ن السو اليت نشأها النص ىلهلل ال عليه وسل تهاا .املناياة .و ناه ات
ااا ظة علية أل منة بويلة وحدد موقعه و بواله ال وهو سو املدينة املنورة الذي سسه النص ىلهلل ال
عليااه وساال بنفسااه ويطااه برجلااه وهااو ول سااو يف األرض يؤسسااها نااص .وهااو فموقااب اقتصااادي وتاااريفى
بنفا الوقت يعتخ حد األمافن ذا العب التاريفى املرتبطة بالعهد النبوي ي ب يفر املسجد النبوي ويباد
ال مسجد الغمامة (املصلهلل) وميتد إىل ال رب من انيا الودا ال املدينة املنورة قدميما ي با ةد ساو
املدينة من اجلنوب مسجد الغمامة (املصلهلل) وميتد حى شر جبل ُسلَهيب (باب الالومة)
راجب د .تنيحلب الفايدي .سو املدينة املناية سسه رسول ال ىلهلل ال عليه -.نشار يف ىاحيفة املديناه
السعودية – العدد  -18622اجلمعة 2014/4/18ا .اس جعت من موقب
.http://www.al-madina.com/node/500851?risala
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يؤدي إىل ارتفا األسعار ويفريها وهذا وا ح من قوله « ال بضرب عليها الخراج»(.)1
وبعااد ماادة وجي ا ة يااذ نشااطة املساالمن التجاريااة ت ا داد ش ايجلام ش ايجلام بااالت امن مااب اساات رار
املع اااا وت اي ااد ع اادد س ااالان املدين ااة املن ااورة و ي ااادة الوا اادين اجل اادد إىل ه ااذا ال اادين اجلدي ااد و ى اابح
املهاااجرون يعااانون ماان البطالااة وال لااة واألنصااار يتاللفااون مش ا ة الحلاايا ة الاايت وإن تيساار يف
بادئ األمر إ هنا ستث ل فاهله مب مرور الوقت و حهلل الفري ن قوة متجانسة عاملة.
وهااذا مااا يصاابوا إليااه املهاااجر ن تتهيااأ لااه الفاارا العادلااة لالسااب الاار وفرامااة العاايش ااال
تسااند إليااه املهاااا الشاااقة ب اأجور هياادة ويفالب اام مااا تالااون يف بلااد املهجاار املعونااا يف البلااد املحلاايم
مؤقتاة و تالفاى احلاجاة عادا فوهناا ترها اقتصاادها تساتمر حياتاه وهاو يالااد يساد لاه الرما شاا
يتيح اقال لتفشهلل السرقا والغش عناد وقاو الظلا وبادوره ياؤدي إىل اهتا ا اسات رار البلاد وشايو
اجلرمي ااة .وق ااد وج ااد الرس ااول الال اار ى االهلل ال علي ااه وس اال احلل ااول ا قتص ااادية الناجع ااة ال اايت ارت اات
باملهاجر واملوابن إذ سا البنية ا قتصادية األساسية و رسهلل قيمها و قيامها.

( )1حس اااا عل ااى عب اادال  .الس ااو اإلس ااالمية يف املدين ااة املن ااورة ول س ااو ينشا اجلها ن ااص نش ااأهتا و ه اادا ها.
اس جعت من موقب  ./https://kantakji.com/economics-policyبتصرف.
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املبحث الثالث :توفري دواعي األمن واألمان (وثيقة املدينة)
ب ااادر الرس ااول ى االهلل ال علي ااه وس اال ومبج اارد اس ااتالمه احلال ا ا يف يث اارب إىل إى اادار دس ااتور
مالتااوب وهااو الصااحيفة و مااا يساامهلل بواي ااة املدينااة( )1وقااد شاااللت هااذه الواي ااة وحاادة قانونيااة
متمي ا ة عاان يفريهااا وقاامااة بذاهتا ااا وفاناات هااذه الواي ااة الاايت تاانظ العالقااا باان سااالاهنا ماان عظ ا
اإلجرا ا اإلدارية اليت قاا ا الرسول ىلهلل ال عليه وسل بعد هجرتاه إىل املديناة ال يااا وقاد فاانوا
مسلمون مهاجرون و نصار حديثوا عهد باإلسالا و رقا متشافسون مياثله مان ي يُسال مان قبااال
املدينة واليهود واملنا ن(.)2
وفاال هااذه األبياااف الاايت تشااالل اقتمااب املاادأ بااد هلااا ماان إبااار تش اريعى وتنظااي سياسااى
وقانون قوي بمى احل و ومينب الع و جا هذه الصحيفة و الواي ة معج ة تشريعية يف جاوا
قابلة لالشتعال.
م ااا فوهن ااا معجا ا ة تشا اريعية لالوهن ااا اس ااتوعبت الش ااتا ال ااذي ف ااان علي ااه اقتم ااب امل اادأ إذ
اشتملت علهلل عناىر ال وة جعلت الدين رفي ة ساسية ناد ب سا املسالمن وي تغفال ماا لل بيلاة
والعشرية من خية يف اقتمب العر جعلات املعاقلاة بان اراد فال عشارية علاهلل ماا فاان علياه حااهل
قباال اإلسااالا حا ظاات علااهلل مااا فاناات عليااه ال باااال ماان انتمااا إ نااه انتمااا لل بيلااة واات مظلااة
اإلسااالا و ىاابح للفاارد هوي ااة وبنيااة ذا توجيااه دي ااين يااد ب بااه يفاال ااة التح ا ب والعنص ارية ال بلي ااة
والثالثااة هنااا لاات فاال بياااف هاال املدينااة نصاات علااهلل « فاال ماان قاار علااهلل هااذه الصااحيفة »
شملت علهلل فل من ي يسل من قباال العرب من قباال العرب ومن سافنه من اليهود.
وقد نصت الواي ة علهلل اليهود ياىة ملاا هلا مان قاوة اقتصاادية ماؤارة وساطوة يف املديناة وملاا
فانوا عليه من إيالف العهد النالوا باملوااي (.)3
( )1انظر النص الالامل للواي ة مرتبة ومرقمة حسب بنودها يف إبراهي بن بمد بن حسن العلاى الشابلى اجلنياين
(املتااوى  1425ه اا) .ىااحيح الساارية النبويااة .ت ااد د .عماار سااليمان األش ا ر راجعااه د .خاااا سااعيد
(  1األردن دار النفااااا للنشاار والتو يااب  1415ها ا  1995 -ا)  .148 - 145وانظ ار تو ي ا باان
عبااد الع يا السااديري ولاايالم هلااا يف فتاااب .اإلسااالا والدسااتور 1 ( .الرياااض وفالااة املطبوعااا والبحااث
العلمى و ارة الشجلون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد) .128 - 119
( )2س اارد د .من ااري البي ااا .د ا اال ولي ااة الواي ااة لتنظ اار هن اااك النظ اااا السياس ااى اإلس ااالمى م ارن ااة بالدول ااة
ال انونية 4 ( .الرياض دار النفااا  1434ه  2013 -ا ) ا .33
( )3جااا توقياات الواي ااة يف وقاات مالا ا ي ااول ىاااحل العلااى  .والاراجح ن هااذه الواي ااة ىاادرها الرسااول بعااد
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وقااد جااا الواي ااة ب ااة تمااال املهاااجر وداعيااة اساات رار للم اوابن ي ااول البيااا «و ااذا
التنظ ااي األول لش ااؤون الدول ااة املدين ااة اس ااتطاعت ه ااذه الواي ااة و اإلع ااالن الدس ااتوري ن رع اال م اان
مدينااة وااوي علااهلل عاادد فبااري ماان األحيااا العربيااة املختلفااة املتنااا رة الاايت حالمتهااا الفو ااهلل و هنالتهااا
العصبية ال بلية يها األنصار و يها املهاجرون يف املشرفون الذين الوا علهلل الشرك و يهاا قبااال مان
األقلي ا ااا الديني ا ااة مدين ا ااة موح ا ااده وإن توح ا ااد ه ا ااؤ الس ا ااالان حتيع ا ا اام عل ا ااهلل اي ا ااتالف ديان ا اااهت
ويصااصاه و عارا ه حاول إعااالن دساتوري مرفا ي يفحلااب لاه اجلمياب وحالومااة مرف ياة لاأ الساالطة
العليااا يف املدينااة للحاااف يهااا ح وقااه ومسااؤولياته وللماوابنن ح ااوقه ومسااؤولياهت ولل ااانون فلمتااه
وسيادته»(.)1
وقد استطا الرسول ﷺ ن يبين يف املدينة جمتمعام جديدام رو و شارف جمتماب عر اه التااريخ
و ن يحلااب ملشااافل هااذا اقتمااب حااال تتاانفا لااه اإلنسااانية الصااعدا بعااد ن فاناات تعباات يف يفياهااب
ال مان ودياجري الظلما (.)2
لااذا علااهلل املهاااجر ن يتااويهلل ال اوانن الاايت يُعماال ااا يف مهجااره قباال اهلجاارة إن فاناات تنطااوي
عل ااهلل ال ااي اإلنس ااانية املش ا فة م اان ح ا املوابن ااة واملس اااواة والعدال ااة وح ا العم اال والع اايش بالرام ااة
ويفريها من ال ي اليت ثلت يف واي ة املدينة.
وي تالن واي ة املدينة هى الوحيدة بل جا األوىل يف سلسلة معاهدا جعلت مان املديناة
املنورة مالذا آمنا للمهاجرين وبلدا منتعشام مبن هاجر إليه وموبنام عاد م لألقليا ال ابنة يه(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصاره يف بدر ذلأ ا نتصار فان مبعث قوة معنوية فبرية للمسلمن وقد حادا يف وقات اد ياه نشاا
اليهود إلاارة الشغب د املسلمن يف املدينة..
انظر ىاحل محد العلى .تنظيما الرسول اإلدارية يف املدينة( .بدون ببعة وتاريخ) ا  .53فرا يا
العمااري .اقتمااب املاادأ يف عهااد النبااوة يصااصااه وتنظيماتااه األوىل 1 ( .املدينااة املنااورة اقلااا العلمااى
ُ
باجلامعة اإلسالمية  1403ه 1983 -ا) ا .112
(. )1النظاا السياسى اإلسالمى م ارنة بالدولة ال انونية .ا .33
( )2موسهلل بن راشد العا مى .اللؤلؤ املالنون يف سرية النص املأمون دراسة ب ة للسرية النبوية .ت اري الادفتور
بمد رواس قلعه جى الشايخ عثماان امتمايا (  1الالويات املالتباة العامرياة لنعاالن والطباعاة والنشار
والتو يب  1432ها  2011 -ا) .207 2
( )3مت التفصاايل يف واي ااة املدينااة ياىااة لالوهنااا ألوىل والاايت عاجلاات و ااا املهاااجرين وذللاات ىااعوبا اهلجاارة
و رست قواعد الدستور ومت ا قتصار عليها يشية إبالة البحث.
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املبحث الرابع :إقرار مبدأ احلريات (احلرية الدينية واالجتماعية)
بااد الصااحيفة ب ولااه ﷺ « نم ا ةتمماب مم محمممد النبممي بممي المممنمني المسمملمي مم
وربش ن بثرب م تبعهح فلحم بهمح جانمد معهمح ،إنهمح ممة احمدة مم د النماس ،إ
مم م تبعن مما مم م به ممود ،ف ممإ ل ممذ النم ممر األس مموة لي ممر م ل ممومي ال متنا ممر عل مميهح ،إ س مملح
()1
المنمني  ،لليهود دبنهح للمسلمي دبنهح»
هااذا إعااالن لنيااوة اإلنسااانية املشا فة الاايت تبااه عليهااا احل ااو والواجبااا  .وهااو املبااد الااذي
ت اا عليه احلريا ومن ه هذه احلريا حرية املعت د وشارسة الشعاار الدينية.
وهااذا الاانص الااذي جااا ابتاادا م يف ول نصااوا الواي ااة ماان ال واعااد العامااة الاايت وا اات مبااد
احلريااة الدينيااة ااال يُالااره حااد علااهلل دياان ماان األديااان وذلااأ يعااين قمااة التسااامح الااديين الااذي قااره
اإلسالا ودعا إليه.
وماان الوا ااح ماان ه ااذه املعاه اادة الاايت تال اارس والف ااا متينااا ب اان املس االمن واليه ااود ي ااوا عل ااهلل
املساااواة املطل ااة وح ااو املوابنااة املتماالااة ن ايااتالف الاادين ي يالاان لااه ااار يف ببيعااة العالقااة باان
اقموعتن املتعايشتن.
بل إن هذه املعاهدة منوذج ُبتذ يف التعايش السالمى ت اول الادفتورة نادياة العماري  .قار
ه ااذه املعاه اادة التع ااايش الس االمى م ااب يف ااري املس االمن يف ظ اال احلال ا اإلس ااالمى وي يس ااب ن ع اارف
التاريخ ففالة احلريا

الع يدية والعبادية قبل ن يأ اإلسالا بت ريرها قاال تعااىل ﭐﱣﭐﱩﱪﱫﱬ

( )1يرجااه بااو ُعبيااد ال اسا باان ساالةا باان عبااد ال اهلااروي البغاادادي (املتااوى 224هاا) يف .األماوال .و يا
يليال بماد هاراس (بادون ببعاة وتااريخ باريو دار الفالار) ا  266حاديث رقا  519و باو محااد
محيااد باان لااد باان قتيبااة باان عبااد ال امترساااأ املعااروف بااابن ويااه (املتااوى 251ه اا) يف .األم اوال باان
ويه .و يا الادفتور شاافر ذياب يااض األساتاذ املسااعد جبامعاة امللاأ ساعود (  1اململالاة العربياة
السعودية مرف امللأ يصل للبحوا والدراسا اإلسالمية  1406ها  1986 -ا)  466 2حديث
رق  750وذفره بماد محياد ال احليادر آباادي اهلنادي (املتاوى 1424هاا) يف .جمموعاة الواااا السياساية
للعهد النبوي وامتال ة الراشدة 6 ( .بريو دار النفااا 1407ه) ا .61
وقااد عااخ د .فاارا اايا العمااري بصااالحية هااذه الواي ااة ألن تالااون ساساام للدراسااا التاريفيااة لورودهااا ماان
بر عديدة يف فتابه .السرية النبوية الصحيحة باولة لتطبي قواعد اادان يف ن د رويا السرية النبوية.
 275 1ودلل العلى يف فتابه .ىحيح السرية النبوية  142 .وبمد مصاطفهلل عبدالساالا الدبيساى يف
فتابه .السرية النبوية بن اتاار املروية والسنة النبوية1431 .ه 2010 -ا ويفريه ا .247
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ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ﱢﭐ [سا ااورة
املمتحنة آية .)1(]8
والنص ىلهلل ال عليه وسل حينما قدا علهلل املدينة فان بنا املسجد ول عمل قاا به حيت
يتاح للمسلمن من مهاجرين و نصار شارسة شعااره الدينية ولالنه َقر ملن فان من يفري املسلمن
نفا احل يف شارسة شعااره والب ا علهلل معت ده الان اإلشبا الروحى متاحام لالل بياف اقتمب
علهلل ايتالف ديانا هت وي يطالبه ب ك الدين الذي يدينون الان املسل يغدو إىل مسجده
واليهودي إىل بيعته ب ام قوله تعاىل ﭐ ﭐ ﭐﱣﭐﱜﱝﱞﱟﱢ [سورة الالا رون آية . ]6
وي ت تصر احلريا املالفولة يف اقتمب املدأ اجلديد علهلل احلرية الدينية بل فانت احلرية
ا جتماعية( )2محلمونة يحلام لالل جلة يف اقتمب فل حسب عاداته وت اليده إذ ن واي ة املدينة ي
تشر إىل تشريب يف ال واج والطال والتع ية عند يفري املسلمن وهذا يعين ن هل السري علهلل ما لفوه
دون قس ٍر عليه بانتهاج ما جا به الدين اجلديد(.)3
وال ول احل بأن البلدان اليت تحلطهد ىحاب امللل األير وو ا ح وقه الدينية
وا جتماعية سوا م فانوا من سالاهنا و شن رحلوا إليها يتعايش هلها بسالسة ويسر وسهولة.

اوا علاهلل الث ا اة اإلساالمية (  9مؤسساة الرساالة 1422ه ا 2001 -ا)

( )1نادية شريم العمري
ا .339
( )2امل صود باحلرية اإلجتماعية هنا مافان عليه يفري املسلمن من عادا وت اليد وليا حرية املساواة واإلعالا
والالسب والر ي فما لد الغربين.
( )3تعين احلرية الدينية هنا ىحة التهود و التنصر بعد اإلسالا د يرج البخااري يف ىاحيحه 61 4
حديث رق  3017من حديث ابن عباس ر ى ال عنه مر وعام «من بدل دينه اقتلوه».
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املبحث اخلامس :حتقيق التكافل االجتماعي (املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار)
نتاجام للهجرة ىبح جمتمب املدينة املنورة يسالنه جلتان املهاجرون املعو ون ملطع ومسالن
واألنصار األيفنيا مب ارعه وىناعته ورارهت وهذا وجد نوعام من عدا التوا ن املعيشى بن هؤ
وهؤ حى نه ظهر جلة تسمهلل« هل الصفة » قد عو هت الل مة وعدموا املن ل أسالنه
الرسول ىلهلل ال عليه وسل املسجد(.)1
والرسول ىلهلل ال عليه وسل هو من دعاه إىل اهلجرة وند إليها وهو من يسوس
مصاعبها وع باهتا .ومن وحى احلاجة جا اإلبدا يف احلل ما هو هذا اإلبدا ؟ إنه حل ابتالاري
علهلل قواعد ي يألفوها من قبل إنه « املؤاياة » ماهى املؤاياة؟ وما السبب الذي دعا إىل
وجودها؟ وما األساس الذي قامت عليه؟ وما مراحلها؟ وماهى اجلوانب اليت عاجلتها؟ وماهى عوامل
ال وة يها؟ وما هو ارها يف التاليم ومواجهة ىعوبا اهلجرة سوا م علهلل املهاجري و األنصاري؟
وهل هى ا س اتيجية األوحد اليت انتهجها النص ىلهلل ال عليه وسل يف إرسا مبد التالا ل
ا جتماعى؟ ا هناك يفريها؟ فل ذلأ ُااب عليه يما يلى – ب ذن ال-
بعد هجرة النص ىلهلل ال عليه وسل بأشهر ع د ىلهلل ال عليه وسل ع د املؤاياة بن
الطر ن املهاجرين واألنصار يهلل بن فل مهاجري و نصاري مب ن األنصار تخعوا و عطوا
لالن األعداد يادة علهلل التخعا وترتب علهلل هذا التشريب ح و ياىة بن املت يين فاملواساة
واملواساة هى ت د حتيب وجه العون سوا فان عونام ماديام و رعاية و نصيحة و ت اورام و ببة
وحى التوارا فان إذا ما األنصاري يراه املهاجري وإذا ما املهاجري يراه األنصاري يراه
()2
قال تعاىل ﭐﱣﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
بالت يى واستمر هذا ة من ال من حى نسخ ذلأ

ﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ

ﳕﱢ ﭐ[سورة األنفال آية .]75
ي ول ابن ال ي «آيهلل رسول ال ىلهلل ال عليه وسل بن املهاجرين واألنصار يف دار
( )1يرجااه البخاااري يف .ىااحيحه  96 / 1 .حااديث رق ا  .422ماان حااديث هرياارة قااال .ل ااد ر ياات
سبعن من ىحاب الصافة ماا مانه رجال علياه ردا إماا إ ار وإماا فساا قاد ربطاوا يف عنااقه منهاا ماا
يبلغ نصم الساقن ومنها ما يبلغ الالعبن يجمعه بيده فراهية ن تر عورته..
( )2م ال للشيخ املنجد بعنوان  .املؤاياة بن املهاجرين واألنصار .اس جعت من موقب
https://almunajjid.com/883
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نا بن مالأ وفانوا تسعن رجال نصفه من املهاجرين ونصفه من األنصار»(.)1
ي ول الشيخ بمد الغ اا يف توىيفه هلذه التجربة «ومعه هذا اإليا ن تذوب عصبيا
اجلاهلية ال محية إ اإلسالاَث و ن تس ط ورا النسب واللون والوبن .ال يتأير حد و يت دا
إ مبرو ته وت واه .وقد جعل الرسول ىلهلل ال عليه وسل هذه األيوة ع دا نا ذا لفظا اريفاَث
وعمال يرتبط بالدما واألموال وية تثرار ا األلسنة و ي وا هلا ار»(.)2
وفانت هجرة ىحاب بمد ىلهلل ال عليه وسل قسرية جلأهت إليها الظروف ال هرية اليت
جالدوها وي تالن قريش لتسمح هل باهلجرة لو د الدعوة ومنب انتشارها ا طروا إىل التالت
والسرية عند إرادة امتروج ل يستطيعوا ن بملوا معه ما يعينه يف مأواه فى يفطنوا إليه
ومن هنا نشأ مة اقتصادية مؤقتة ناحتة عن ا دحاا السالاأ من حتاعة املهاجرين الذين ي
يهاجروا بأمواهل ليسوا بأيفنيا مبا معه بل بتاجون إىل من يالفله يف م ر هجرهت وبتاجون
إ ا ة إىل الرعاية املادية املواساة املعنوية ملسح تا الغربة و را األهل واألوبان.
وقد بُنيت هذه املؤاياة علهلل اإليوة اإلميانية قال تعاىل ﭐﱣﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱢ [سورة احلجرا آية  ]10قال ىلهلل ال عليه وسل
«املؤمن للمؤمن فالبنيان يشد بعحله بعحلا»(.)3
ي ول بو عودة « هذه األيوة اليت رادها اإلسالا ...تصمد لعوامل التم ي والتفالأ
وامتالف سيما إذا فان بن رادها يالف يف الفالر واملصاحل والغايا واألهداف»(.)4
وقد جا اطيط النص ىلهلل ال عليه وسل ملبيام حاجا الف ة متوا ام مب متطلباهتا
جا املؤاياة بتنظي مرحلى دقي اتس بالتدرج علهلل النحو التاا
مرحلة الحاجات ( ،ني المرحلة األ لل) :بد هذه احلاجة الحلرورية امللحة مب بداية
()1

()2
()3
()4

بمااد باان بالاار باان يااوب باان سااعد ااا الاادين اباان قااي اجلو يااة (املتااوى 751هاا)  .اد املعاااد يف هاادي
يري العبااد 27 ( .الالويات مؤسساة الرساالة باريو مالتباة املناار اإلساالمية 1415ه ا 1994-ا)
 .56 3ياارج ح اديث املؤاياااة البخاااري يف ىااحيحه  95 3حااديث رق ا  229و 105 9حااديث
رق  7340 2292ومسل يف .ىحيحه  95 / 3 .حديث رق  2528ورق .2528
ه السرية ا .190
يرجه البخاري يف .ىحيحه 103 1 .حديث رق .481
محااد منصااور بااو عااودة .وحاادة األمااة اإلسااالمية يف الساانة النبويااة ( .رسااالة ماجسااتري م دمااة جلامعااة يف ا ة
 1430ه  2009 -ا) ا . 146
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وىول املهاجرين إىل املدينة ىفر اليدين ما من بعاا يطعمونه و س م يرتف ون وته جا
املؤآياة مشارفة تامة بن األنصاري واملهاجري يما ميلأ سوا م يف حياته و بعد شاته.
وي ي تصر التشريب يف سد احلاجا واإليفا مبتطلبا املعو ين – ياىة املهاجرين – عل
املؤاياة بل اف إليها تشريعا ير مؤقتة تعاجل األ مة وتنفى سبا ا منها استثمار موال
الفئ يف سد اقة املهاجرين إذ ن النص حن آلت إليه موال بين النحلري واليت فانت يجلام ياىام ل
ورسوله قسمها بن املهاجرين ياىة وهذا العطا فان مبثابة تعويض هل عما دوه من مال
واروة يف مالة وي يعط لألنصار منها شيجلا إ االاة نفر وه  :بو دجانة تاك بن يرشة وسهل
ابن حنيم واحلارا بن الصمة( )1واستمر ىلهلل ال عليه وسل علهلل ذلأ حى وسنت حوال
املهاجرين واست ر موره .
وي يالن إعادة التوا ن املاا املف ود وو ي التالا ل املعيشى عند الظروف واأل ما الطاراة
موقوف علهلل موارد الفئ والغنيمة بل فان ىلهلل ال عليه وسل يبدي ريفبته تلميحام و تصربام
إلعادة تو يب الثروا واملوارد ألجل ليأ املحلطر فما وااتاج قسمام منها علهلل ساس ايتياري
وبوعام فرهام فما يسن من التشريعا والتوجيها ا قتصادية العادلة ما يراه مناسبا ومنتهيا إىل
هذه الغاية السامية والنبيلة( .)2حى إنه ريفب ىلهلل ال عليه وسل فبار املالك من األنصار – ذا
مرة – بالتنا ل إليواهن الف را من املهاجرين الذين يستطيعون العمل واإلنتاج عن بعض ما
ميلالون من موارد هبة و منحة د روي عنه ىلهلل ال عليه وسل قوله .من فانت له رض
لي رعها و لي رعها ياه و يالرها.)3(.
مرحلة الكفابات ( ،ني المرحلة الثانية) :وبعد يف وة بدر عندما است ر األو ا
للمهاجرين وواتته سبل الالسب شا مده به األنصار ويفنموه من يف وة بدر و ىبح لد
املهاجرين ما م يورا ألبناا ه اقتصر الدع علهلل املؤاياة يف احلياة دون املما أبطل التوارا
( )1يرجه بو داود  156 3حديث رق  3004ولفظه  ....أعطهلل النص ىالهلل ال علياه وسال فثرهاا
للمهاجرين وقسمها بينه وقس منها لرجلن من األنصار وفانا ذوي حاجة ي ي س ألحد من األنصار
يفريخااا ال عاانه  ..وإسااناده فله ا ا ااا يفااري ن يااه شاايخ داود بمااد باان داود باان ساافيان قااال اباان
حجر يف .الت ريب م بول .ا  477وذفر الفخر الرا ي يف .التفسري الالبري 506 29 .ال  .روي
نه قسمها بن املهاجرين وي يعط األنصار منها شيجلا إ االاة نفر فانت حاجة وها باو دجاناة وساهل
بن حنيم واحلرا بن الصمة ..وي يذفر له إسنادام.
( )2بمد الغ اا .ع يدة املسل  1 ( .دار هنحلة مصر  2003ا) .81
( )3يرجه مسل يف .ىحيحه 1177 3 .حديث رق .1536
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بن املهاجرين واألنصار وعاد إىل ذوي األرحاا.
ومن احل ال ول بأن السياسة ا قتصادية الثاقبة للنص ىلهلل ال عليه وسل بر يف تشريعه
للمؤاياة بن املهاجرين واألنصار يف احلياة وبعد املما وتطور اااولة مبنحه م يدام من املال
والعطا عندما واتت رىة إلعطااه هذا العطا لالى يفرجوا من داارة احلاجة إىل داارة الالفاية
ويتمالنوا من مواىلة نشابه ا قتصادي والع اادي علهلل السوا وحن حصل نوعام من التوا ن
املعيشى عاد املرياا لذوي الرح يف تدرج حالي يفى ناجة املهاجر واعل تاليفه يف اقتمب
اجلديد موا يام ملا فان عليه قبل هجرته من الريا والعيش الالر .
واملؤاياة فان هلا األار املتعدي يف تالييم املهاجر يف املهجر وتع ي توا ه ليا علهلل الناحية
ا قتصادية ط بل علهلل اجلوانب األير ونوردها تباعام
و م من الناحية ا قتصادية ىبح املهاجرون يفنيا يشالون من اا ة العيش بفحلل
اس اتيجية املؤاياة املوافب ملد احلاجة وما را ها من اس اتيجيا ير ر عته من حال العو
إىل ا فتفا وعدا احلاجة عادوا إىل ما فانوا عليه من است رار قبل هجرهت .
اانيام من الناحية النفسية وا جتماعية يأ املغ ب إىل دار يفربته وقد ار األهل واأليوان
واستوحشه املالان ولالن شا اخ الالسر ن يبدله ال هالم بدل األهل و يوة ي يلون ما يه من
وحشة قال اإلماا السهيلى .آيهلل رسول ال ىلهلل ال عليه وسل بن ىحابه حن ن لوا املدينةَث
ليذهب عنه وحشة الغربة ويؤنسه من مفارقة األهل والعشرية ويشد ر بعحله ببعض.)1(.
والنص ىلهلل ال عليه وسل اعته بايتيار املت يين وحرا علهلل ت لفه وت ار النفسى
د يالون املؤايى لأ شخص تتوا معه يف ببعه ويره أ موافبته
والروحى وتوجهه احليا
إ ن النص ىلهلل ال عليه وسل وهو امتبري بالنفسيا آيهلل بن املتماالن يف الطبااب والصفا
من الصحابة من هو معروف بالشجاعة ومنه من له تا ال يادة واإلدارة ومنه من هو
معروف بالرمه ومنه من هو مهت بالعل والف ه جعل املؤاياة بن من هل ميول مش فة
و حوال متشا ة وذلأ دعهلل ألن يتفه فل منهما اتير ويوا ه يف سريه.
وماان ذلااأ املؤاياااة باان ماان اشااتهر ماان الص احابة بالشااجاعة  -علااهلل ساابيل املثااال احلصاار -
آيهلل ىلهلل ال عليه وسل بان عبااد بان بشار األنصااري و حذيفاة عتباة بان ربيعاة اللاذان ر قاا الشاهادة
سااويام يف معرفااة اليمامااة وقااد هاااجر بااو حذيفااة اهلجارتن وشااهد باادرا وُحاادام واملشاااهد فلهااا حااى نااه يف
( )1بااو ال اسا عبااد الاارمحن باان عبااد ال باان محااد السااهيلى (املتااوى 581هاا) .الااروض األناام يف شاارح الساارية
النبوية 1 ( .بريو دار إحيا ال اا العر  1412ه ) .350 2
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يف وة بدر ن يبار باه وهذا دليل علهلل ىالبته وشجاعته وعُارف عبااد بان بشار بالشاجاعة وشاهد بادرام
وُحدام وفاان شان شاارك يف قتال فعاب بان األشارف وشاهد املشااهد فلهاا ماب رساول ال ىالهلل ال علياه
وسل وفان له باال وعناا ومباشارة لل تاال يف اليماماة حاى قتال شاهيدام وشاا ذُفار عان عبااد بان بشار ن
النص استعمله علهلل م اس حنن وجعله مريام علهلل حرسه بتبوك من يوا قدا إىل ن رحل(.)1
وآيهلل النص ىلهلل ال عليه وسل بن العديد من الذين فانوا يلي ن باإلمارة وال يادة
ولديه قدرا إدارية يهلل بن يد بن حاراة وُسيد بن ححلري األنصاري ر ى ال عنه و يد
شن فانت له مهارا يف ال يادة لذا مره النص ىلهلل ال عليه وسل يما رواه سلمة بن األفو
ر ى ال عنه قال  .يف و مب النص ىلهلل ال عليه وسل سبب يف وا ويف و مب ابن حاراة
استعمله علينا )2(.وُسيد فان ذو ر ي وحالمة وقيادة وفان حد الن با يف بيعة الع بة الثانية(.)3
ويفريه فثري شا يتسب اقال لذفره هنا.
وشا سب د ن النص ايتيار ىلهلل ال عليه وسل للمؤاياة املت اربن سلوفام ويل ام شا يسهل
التعايش بن املت يين والت لم وا نسجاا يأنا املهاجر إىل ييه من األنصار وتسالن إليه نفسه.
ما األار ا جتماعى نجده يف الت يى بعيدام عن العصبية والعنصرية والطب ية وإلغا
الفوار الظاملة اليت ت س الناس حسب ره ويفناه و عشريهت وقبااله و لوهن لذا ن م
علهلل النص ىلهلل ال عليه وسل وقد آيهلل بن سلمان الفارسى و الدردا العر ( )4دون تفحليل
لعر علهلل عجمى إ بالت و وآيهلل بن بالل بن رباح و عبيدة عامر بن اجلراح دون يي
بلون ( )5واملعاملة ال اامة علهلل املساوة والعدالة والدع املعنوي بالتناىح والت ر .و ال التشريب
اإلبداعى يف املؤاياة ىاحل للتطبي يف ي مالان و مان وبرنامم إىالحى يُر ب به الصد ويُسد
به امتلل.
()1

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

بو احلسن على بن الالرا بمد بن بمد بن عبد الالر بن عبد الواحد الشيباأ اجلا ري عا الادين ابان
األاري (املتوى 630هاا)  .ساد الغاباة يف معر اة الصاحابة .و يا علاى بماد معاوض  -عاادل محاد عباد
املوجود (  1دار الالتب العلمية 1415ها  1994 -ا)  149 3 68 6ا الدين بو عبد
ال بمد بن محد بن عثمان بن قَ هاميا الذهص (املتوى 748ها) .سري عالا النابال  ( .بادون ال ااهرة
دار احلديث 1427ها2006-ا) .205 3
يرجه البخاري يف .ىحيحه 144 5 .حديث رق .4272
 .سد الغابة. 240 1 .سري عالا النبال .89 2 .
يرجه البخاري يف .ىحيحه 22 8 .معل ام.
سد الغابة .415 1

- 360 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

املبحث السادس :الرعاية الصحية والبيئية (عالج املرضى وإصالح اآلبار وردم املستنقعات
وشق الطرق)
اإلنسان لو نيث إنه يألم البيجلة ويتوا ويتاليم معها حى تصبح البيجلة ج ام من
فيانه ذا انت ل إىل بيجلة ير شعر بتغري وتوعأ واملهاجرون قدموا من مالة وهى بلد جبلى
دايلى جاف إىل بلد راعى به ربوبة ومستن عا ايتلم عليه املناخ وايتلفت عليه البيجلة
وهذا ا يتالف املنايى والبيجلى بن مالة واملدينة فان له اره ب عاف جساده ويف األىل يف
باملدينة مرض اته محهلل يثرب وبعد قدومه إىل املدينة ىيب بعحله ذه احلمهلل وقد جا يف
حديث عااشة ر ى ال عنها قالت  .وقدمنا املدينة وهى وبأ رض ال قالت الان بطحان
اري الم تعين ما آجنا )1(.واحلديث ينب لنا ن سبب وجود هذا املرض هو وجود املياه اتسنة
وقد ىيبت عااشة ر ى ال عنها ذه احلمهلل قال الخا  .ديلت مب بالر علهلل هله ذا
()2
عااشة ابنته محلطجعة قد ىابتها محهلل ر يت باها بل يدها وقال فيم نت يا بنية.
و ىيب به با بالر وبالل ر ى ال عنه قالت عااشة ر ى ال عنها  .ملا قدا رسول ال ىلهلل ال
عليه وسل املدينة وعأ بو بالر وبالل.)3(.
ومحهلل املدينة هى ما يسمهلل اتن نمهلل املالريا ي ول حد الباحثن  .يعتخ هذا املرض من
األمراض احلبيسة يف األجساد و البيجلة ويوجد يف البيجلة يف املياه الرافدة مثالم اليت تصلها الالاانا
املمر ة املسببة للوبا وتسبب العدو باحلمهلل الصفرا واملالريا (الخدا ).)4( .
وقد سعهلل النص ىلهلل ال عليه وسل إىل عالج املر هلل فما يف حديث العرنين الذين
استومخوا املدينة واجتتوا ر ها إذ جعله يفرجون إىل يارج املدينة ويتداوون بأبوال اإلبل و لباهنا
حى ىحت جساده و ال املرض عنه (.)5
وي يتوقم النص ىلهلل ال عليه وسل عند عالج األمراض بل سعهلل إىل الوقاية منها
()1
()2
()3
()4
()5

يرجه البخاري يف .ىحيحه 23 2 .حديث رق .1889
يرجه البخاري يف .ىحيحه 64 / 5 .حديث رق .3917
ت دا اراه هامش رق ( )1من نفا الصفحة.
عبااد البااديب مح ا ة للااى .اإلعجااا العلمااى النبااوي يف دعااا تصااحيح املدينااة( .املدينااة املنااورة جملااة نااوا
ودراسا املدينة املنورة .8 29
يرجه البخاري يف .ىحيحه 62 / 4 .حديث رق  .3018ومسل يف .ىحيحه 1296 3 .حديث
رق .1671
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بالتخلص من مسبباهتا إذ سعهلل بأعمال د إىل وول املدينة من الوبا إىل الصحة .اا ىلهلل
ال عليه وسل باستصالح اتبار ومنه بجلر رومة إذ جا يف قوله ىلهلل ال عليه وسل  .من بفر
بجلر رومة له اجلنة .حفرها عثمان.)1(.
فما قاا النص ىلهلل ال عليه وسل بردا اتبار واملستن عا اليت فانت سببام يف محهلل املدينة
حى يفد بيجلة ىحية نظيفة يستطيب امل اا يها للمهاجر واملوابن(.)2و ص املهاجر بال ول ألنه
هو من يتعرض علهلل وجه امتصوا بصعوبا ىحية وبيجلة من جرا ا نت ال وتغيري املناخ إ ا ة
إىل ما يالون يحلام لديه من مراض ساب ة ليا هلا عالقة بظروف التن ل لذا يل ا املهاجر ن
يستعل مسب ام عن ما ت دمه البلد اليت يفد إليها من رعاية ىحية ومناخ بيجلى حى يصاب
باألمراض اليت تعي تأقلمه مب بيجلة اجلديدة.

( )1يرجه البخاري يف .ىحيحه 13 4 .حديث رق .2778
( )2جهد البحث عن نصوا نبوية يف ش الطر وردا اتبار املستن عا اتسانة وي قام إ علاهلل حاديث
عااشااة ر ااى ال عنهااا ن رسااول ال ىاالهلل ال عليااه وساال قااال  .يااا عااشااة فااأن ما هااا ن اعااة احلنااا و
فاأن ر وس لهاا ر وس الشاايابن» قلات يااا رساول ال اال اسااتخرجته -ي الساحر-؟ قااال قاد عا اااأ
ال الرهاات ن اااور علااهلل الناااس يااه ش ارام ااأمر ااا ااد نت ..يرجااه البخاااري يف .ىااحيحه136 7 .
حديث رق  .5763ويف هذا احلديث إشارة إىل ردا اتبار اتسنة وإن فاان وجاود الساحر ساببام يف د نهاا
ووقفاات علااهلل م طااب مراااى للاادفتور /عماارو يالااد يااذفر يااه ردا اتبااار واملسااتن عا وشا الطاار وي يااورد
دليالم علهلل قوله .اس جعت من موقب
https://www.youtube.com/watch?v=CLpJEtupUgc
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اخلامتة
ال :النتائج:
 وليااة اهلجاارة النبويااة لالاال ح اوال املهاااجر وامل ااي ماان رعايااة للجوانااب الدينيااة وا قتصااادية
وا جتماعية واألمنية ل ت ك جانبام دون ت د العون يه.
 ي التخطيط النبوي مبرحلتن قبلية وبعدية شا جعل اهلجرة تؤ نارها علهلل هو تاا
 تو ري دواعى األمن واألمان من ا س اتيجيا اهلامة اليت انتهجها الناص ىالهلل ال علياه وسال
ماان يااالل  .واي ااة املدينااة .الاايت نظماات عالقااة املهاااجرين واألنصااار واملساالمن مااب يفااريه
وهيأ را است رار املهاجرين يف املدينة دون إشالا من النواحى األمنية.
 و يا ا األم اان املعيش ااى وت ااو ري وس اااال الالس ااب ج ااا م اان ي ااالل إنش ااا س ااو امله اااجرين
واألنصار ينا ا سو اليهود الذي جعل املهاجرين قادرين علهلل شارسة التجارة وإيفنا ه ماب
الوقت من احلاجة إىل العون الذي قدمه هل األنصار عن بيب نفا.
 املؤاياة بن املهاجرين واألنصار فانت نظاا تالا ال اجتمااعى يفاري مسابو حتعها علاهلل قاي
التا اواد والا ا اح ح ااى يف اادوا معا اام ُحلم ااة واح اادة اس ااتطاعت بتس اااندها ن تب ااين م ااة جدي اادة
ونشر نورها يف قاىى العاي.
 من اجلواناب الدقي اة يف تشاريب املؤايااة بان املهااجرين واألنصاار تدرجاه يف موافباة احلاال إذ
جااا بالتساااند الالاماال يف احلياااة واملمااا با قرار التاوارا بينهمااا عنااد وجااود احلاجااة امللحااة ه
إبطاله بعد يف وة بدر وو ي ا فتفا النسص من يفناا بدر.
 شارس ااة احلري ااا الديني ااة وا جتماعي ااة ش ااا ق ااره الن ااص ى االهلل ال علي ااه وس اال بع اادا إفا اراه يف ااري
املس االمن عل ااهلل اإلس ااالا وحري ااة شارس ااة ش ااعااره الديني ااة وت اارفه عل ااهلل ع اااداهت يف الا ا واج
والطال ويفريها من األعراف دون تديل منه مبنب و تغيري.
 ا هتماااا بت ااو ري بيجلااة ىااحية للمهاااجرين الااذين استمر اات جساااده ماان ا اار ا نت ااال إىل
املدينة وهتيجلتها لالى تالون مالامة ىحيام وبيجليام.
رانيا :التو يات:
اهلدي النبوي معينه ينحلب و ي ال به الالثري ما ادر بالباحثن العناياة باه وإياال ه اجلهاد
والوقاات بالبحااث إلب ارا ه وإبااال ال اااران علااهلل وايااا جدياادة علااهلل ن تأيااذ هااذه األناااا بااابب
املعاىرة مثالم تُعمل األناا يف إ ا ا النص ىلهلل ال عليه وسل يف املدينة وم ارنتهاا باألساا
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اليت قيمت عليها إ ا ا معاىرة ومنها نظاا املؤاياة بن املهااجرين واألنصاار ا ذا مت دراساته ومان
ه م ارنته مبا لد البلدان اليت تشجب علهلل اهلجرة من نظمة تالفل ح او املهااجر وامتاروج بنتيجاة
نسااتطيب ماان يالهلااا إقارار جمموعااة ماان اإلجارا ا الاايت تا اوج باان مااا فااان علااهلل عهااد النااص ىاالهلل ال
عليه وسل وما هو موجود اتن لالان مثل هذا البحث و مثاله ذا ااادة فبارية للتعاايش السالمى بان
اقتمعا وتطورها ورقيها.
دون باحاث اافتفهلل
ويتامام احلمد ل رب العااملن الاذي عاان علاهلل فتاباة هاذا البحاث وماا َ
وفاال عماال مهمااا فااان يع يااه ال صااور وي ااب يااه ال لاال و رجااو ماان ال ن يسااد امتلاال وي باال منااا
ال ليل واا ينا عليه بالالثري
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املصادر واملراجع
الندوي على بو احلسن بان عباد احلاى .السارية النبوياة أل احلسان النادوي 12 ( ..دمشا دار
ابن فثري  1425ه).
الص ااويف مح ااد ب اان بم ااد .البح اار املدي ااد يف تفس ااري ال اارآن اقي ااد ..و ي ا مح ااد عب ااد ال ال رش ااى
رسالن (بدون رق ببعه ال اهرة الناشر الدفتور حسن عباس فى 1419ها).
الطااخي بمااد باان جرياار .تفسااري الطااخي املساامهلل جااامب البيااان يف تأوياال ال اارآن ..و ي ا محااد
بمد شافر (  1مؤسسة الرسالة  1420ها  2000 -ا).
البخاااري بمااد باان إتاعياال .اجلااامب الصااحيح املسااند مان حااديث رسااول ال ىاالهلل ال عليااه وساال
وسننه و يامه. ..ىحيح البخاري ( ..بدون ببعة وتاريخ).
عبا ا ا ااداحللي محا ا ا ااد مصا ا ا ااطفهلل .م ا ا ا ااال بعن ا ا ا اوان اهلجا ا ا اارة سا ا ا ااباب ونتااا ا ا ااد .اس ا ا ا ا جعت ما ا ا اان
موقب http://www.alukah.net/sharia/0/27972/#ixzz5Lpjcs3dA
عبااد اهلااادي بمااد البشااري .التخطاايط يف اهلجاارة النبويااة إىل املدينااة املنااورة يف ااو عل ا احلااديث.
(مرف الدعوة وتنمية اقتمب جبامعة ري يا العاملية  2007ا).
ال رقاااأ بمااد باان عبااد الباااقى .شاارح ال رقاااأ علااهلل املواهااب اللدنيااة باااملنح اامديااة 1 ( .دار
الالتب العلمية 1417ها1996-ا).
النيسابوري مسل بن احلجاج .اجلامب الصحيح املسمهلل (ىحيح مسل )( .بدون ببعة وتاريخ).
العمااري فاارا اايا .الساارية النبويااة الصااحيحة باولااة لتطبيا قواعااد اااادان يف ن ااد رويااا الساارية
النبوية 6 ( .املدينة املنورة مالتبة العلوا واحلال  1415ها  1994 -ا).
املسا ة بن املدينتن ( )416ف من موقب املساا ا بان املادن الساعودية باالاليلوم ا اسا جعت
من موقب / https://www.magltk.com/saudi-arabia-distance
املطل ااص بم ااد ب اان إس ااحا  .الس اارية ب اان إس ااحا  .و يا ا س ااهيل ف ااار (  1ب ااريو دار
الفالر 1398ها 1978 -ا).
البيه ى محد بن احلسن .د ال النبوة( .بدون ببعة وتاريخ).
األىاابهاأ محااد باان عبااد ال .د ااال النبااوة  .ح ااه الاادفتور بمااد رواس قلعااه جااى عبااد الااخ
عباس (  2بريو دار النفااا  1406ها  1986 -ا).
اباان فثااري إتاعياال باان عماار .الساارية النبويااة( .باادون ببعااة وتاااريخ ماان بري ا اباان إسااحا وقااد
ىرح ابن إسحا بالتحديث).
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العس ا الأ بمااد باان إسااحا .ت ريااب التهااذيب .و ي ا مس اعد عبااد احلميااد السااعدأ (باادون
ببعة وتاريخ مالتبة ال رآن).
الص ااوياأ بم ااد ب اان مح ااد .الص ااحيح م اان حادي ااث الس اارية النبوي ااة 1 ( .الري اااض م اادار ال ااوبن
للنشر  1432ها  2011 -ا) سنده حسن.
بو داود سليمان بن األشعث  .سنن داود( .بدون تاريخ وببعة).
ال مذي بمد بن عيسهلل .سنن ال مذي( .الرياض دار السالا للنشر والتو يب 1421ها).
ابن ماجة بمد بن ي يد ال ويين .سنن ابن ماجه( .بدون ببعة وتاريخ).
األلباأ بمد ناىر الدين. .السلسلة الصحيحية( .الرياض مالتبة املعارف).
الشامى بمد بن يوسم. .سبل اهلد والرشاد يف سرية يري العباد .و ي وتعلي الشايخ عاادل
مح ااد عب ااد املوج ااود الش اايخ عل ااى بم ااد مع ااوض (  1لبن ااان ب ااريو دار الالت ااب العلمي ااة
 1414ها  1993 -ا).
البااوبى بةمااد َسااعيد . .ااه الساارية النبويااة مااب مااوج لتاااريخ امتال ااة الراشاادة 25 ( .دمشا دار
الفالر  1426ها).
املبارففوري ىفى الرمحن. .الرحي املختوا( .بدون ببعة وتاريخ).
محد بن حنبل بو عبد ال الشيباأ .مسند اإلماا محد بن حنبل( .ال اهرة مؤسسة الرسالة).
البا ار محااد باان عماارو. .مسااند البا ار املنشااور باسا البحاار ال يااار .و يا بفااو الاارمحن ياان ال
وآيرون (  1املدينة املنورة مالتبة العلوا واحلال 2009ا).
البُسيت بمد بن حبان. .ىحيح ابن حبان( .بدون ببعة وتاريخ مؤسسة الرسالة).
اباان البيااب بمااد باان عبااد ال. .املسااتدرك علااهلل الصااحيحن .و ي ا مصااطفهلل عبااد ال ااادر عطااا
(  1بريو دار الالتب العلمية  1411ه 1990 -ا).
البيه ى محد بن احلسن. .معر ة السنن واتاار للبيه ى( .بدون ببعة وتاريخ).
اهليثمى نور الدين على. .جممب ال وااد ومنبب الفوااد( .بريو دار الفالر  1412ه).
ابن فثري إتاعيل بن عمر. .البداية والنهاية .و ي على شريي (  1دار إحيا الا اا العار
 1408ها  1988 -ا).
يفلااوا محااد محااد. .الساارية النبويااة والاادعوة يف العهااد املالااى 1 ( .مؤسسااة الرسااالة 1424ه ا-
2003ا).
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الطخاأ سليمان بن محد. .املعج الالبري .و ي محدي بان عباد اقياد السالفى (  2ال ااهرة
دار النشر مالتبة ابن تيمية بدون تاريخ).
الرا ي بو عبد الرمحن بن بو حامت. .اجلرح والتعديل( .بدون تاريخ وببعة).
فرمهلل محد عجاج. .اإلدارة يف عصار الرساول ىالهلل ال علياه وسال  1 ( .ال ااهرة دار الساالا
 1427ها).
شحاته حسن حسن. .من معا اااي اهلجرة النب ااوية إنشا السو اإلسالمية( .بدون ببعة وتاريخ).
الندوي على بو احلسن .السرية النبوية 12 ( .دمش دار ابن فثري  1425ه).
عبد ال حساا على ..السو اإلسالمية يف املدينة املنورة ول سو ينشجلها ناص نشاأهتا و هادا ها.
اس جعت من موقب /https://kantakji.com/economics-policy
الحلحاك باو بالار بان عاىا . .اتحااد واملثااأ .و يا د .باسا يصال محاد اجلاوابرة ( 1
الرياض دار الراية  1411ه1991 -ا).
امل ري ا ي محااد باان علااى باان عبااد ال ااادر. .إمتااا األتااا مبااا للنااص ماان األح اوال واألم اوال واحلفاادة
واملتا  .و يا بماد عباد احلمياد النميساى (  1باريو دار الالتاب العلمياة  1420ه ا -
 1999ا).
الس اامهودي عل ااى ب اان عب ااد ال. .و ااا الو ااا بأيب ااار دار املص ااطفهلل 1 ( .ب ااريو دار الالت ااب
العلمية  1419ها).
الفايدي تنيحلب. .سو املدينة املناية سساه رساول ال ىالهلل ال علياه -.نشار يف ىاحيفة املديناه
الس ا ا ا ا ا ااعودية – الع ا ا ا ا ا اادد  -18622اجلمع ا ا ا ا ا ااة 2014/4/18ا .اس ا ا ا ا ا ا ا جعت م ا ا ا ا ا اان موق ا ا ا ا ا ااب
.http://www.al-madina.com/node/500851?risala
عبا ااد ال حسا اااا علا ااى . .السا ااو اإلسا ااالمية يف املدينا ااة املنا ااورة ول سا ااو ينش ا اجلها نا ااص نشا ااأهتا
و ه ا اادا ها .اس ا ا ا جعت م ا اان موقا ا ااب ./https://kantakji.com/economics-policy
بتصرف.
اجلنيااين إب اراهي باان بمااد .ىااحيح الساارية النبويااة .ت ااد د .عماار سااليمان األش ا ر راجعااه د.
خاا سعيد (  1األردن دار النفااا للنشر والتو يب  1415ها  1995 -ا).
السااديري تو ي ا باان عبااد الع ي ا . .اإلسااالا والدسااتور 1 ( .الرياااض وفالااة املطبوعااا والبحااث
العلمى و ارة الشجلون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد).
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البي ااا من ااري. .د ا اال ولي ااة الواي ااة لتنظ اار هن اااك النظ اااا السياس ااى اإلس ااالمى م ارن ااة بالدول ااة
ال انونية 4 ( .الرياض دار النفااا  1434ه –  2013ا).
العلااى ىاااحل محااد. .تنظيمااا الرسااول اإلداريااة يف املدينااة( .باادون ببعااة وتاااريخ) ا  .53فاارا
يا العُمري .اقتمب املدأ يف عهد النبوة يصااصه وتنظيماته األوىل 1 ( .املديناة املناورة
اقلا العلمى باجلامعة اإلسالمية  1403ه 1983 -ا).
العا مى موسهلل بن راشد. .اللؤلؤ املالنون يف سرية النص املأمون دراسة ب ة للسرية النبوية .ت اري
ال اادفتور بم ااد رواس قلع ااه ج ااى الش اايخ عثم ااان امتم اايا (  1الالوي اات املالتب ااة العامري ااة
لنعالن والطباعة والنشر والتو يب  1432ها  2011 -ا).
اهلاروي باو عُبيااد ال اسا  .يف .األماوال .و يا يلياال بماد هاراس (بادون ببعااة وتااريخ بااريو
دار الفالر.
اباان ويااه بااو محااد محيااد. .األم اوال باان ويااه .و ي ا الاادفتور شااافر ذيااب ياااض األسااتاذ
املساااعد جبامعااة امللااأ سااعود (  1اململالااة العربيااة السااعودية مرف ا امللااأ يصاال للبحااوا
والدراسا اإلسالمية  1406ها  1986 -ا).
احلياادر آبااادي بمااد محيااد ال. .جمموعااة الوااااا السياسااية للعهااد النبااوي وامتال ااة الراشاادة6 ( .
بريو دار النفااا 1407ه).
الدبيسااى بمااد مصااطفهلل. .الساارية النبويااة باان اتا اار املرويااة والساانة النبويااة1431 .ه 2010 -ا
ويفريه .
العم ااري نادي ااة شا اريم . .ا اوا عل ااهلل الث ا ااة اإلس ااالمية 9 ( .مؤسس ااة الرس ااالة 1422ه ا ا -
2001ا).
املنجا ا ا ا ا ا ااد بعن ا ا ا ا ا ا اوان  .املؤايا ا ا ا ا ا اااة با ا ا ا ا ا اان املها ا ا ا ا ا اااجرين واألنص ا ا ا ا ا ا ااار .اس ا ا ا ا ا ا ا جعت ما ا ا ا ا ا اان موقا ا ا ا ا ا ااب
https://almunajjid.com/883

ابن ال ي بمد بن بالر . .اد املعاد يف هدي ياري العبااد 27 ( .الالويات مؤسساة الرساالة
بريو مالتبة املنار اإلسالمية 1415ها 1994-ا).
بو عودة محد منصور. .وحدة األمة اإلسالمية يف السنة النبوياة( .رساالة ماجساتري م دماة جلامعاة
يف ة  1430ه –  2009ا).
الغ اا بمد. .ع يدة املسل  1 ( .دار هنحلة مصر  2003ا) .81
الس ااهيلى بااو ال اس ا عبااد الاارمحن. .ال ااروض األناام يف شاارح الس اارية النبويااة 1 ( .ب ااريو دار
إحيا ال اا العر  1412ه).
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الشاايباأ بااو احلساان . .سااد الغابااة يف معر ااة الصااحابة .و يا علااى بمااد معااوض – عااادل محااد
عبد املوجود (  1دار الالتب العلمية 1415ها  1994 -ا).
ال ا ااذهص ا ااا ال ا اادين ب ا ااو عب ا ااد ال. .س ا ااري ع ا ااالا الن ا اابال  ( .ب ا اادون ال ا اااهرة دار احل ا ااديث
1427ها2006-ا).
للااى عبدالبااديب مح ا ة. .اإلعجااا العلمااى النبااوي يف دعااا تصااحيح املدينااة( .املدينااة املنااورة جملااة
نوا ودراسا املدينة املنورة.
يالااد عماارو يااذفر يااه ردا اتبااار واملسااتن عا وشا الطاار وي يااورد دلاايالم علااهلل قولااه .اسا جعت
من موقب https://www.youtube.com/watch?v=CLpJEtupUgc
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رواية اجلماعة املبهمني
وأثرها يف احلكم على احلديث
The Narration of the Un-Named Narrators and its
effect on the Ruling of a Hadeeth

إعداد:
د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي
األستاذ املساعد بقسم علوم احلديث بكلية احلديث الشريف باجلامعة اإلسالمية

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

املستخلص
احلمد هلل االلال االسالم عل سسو اهلل ،ابعد:
ناهجا يف ذلك سبيل التحليل
لقد قام الباحث بدساسة موضوعية لرااية اجلماعة املبهمنيً ،
االعرض لبيان هذا النوع من سااية املبهم ،بادئًا بأمهية هذه املسألة ،مث ثىن باستعراض ملسم احلديث
الذي اقع يف سنده مبهم عند أصحاب الفن ،مث عرج عل املقلود باملبهمني ،ابالسند الذي مسي
فيه بعض سااته املبهمني ،ضاسبًا لكل ذلك األمثلة املوضحة للمراد ،مث ألق الضوء عل مسألة
جهالة اللحابة  اما يتعلق هبا من مسائل ذات الللة ،مث بني حكم السند الذي اقع فيه مجاعة
امعززا ذلك باألمثلة ،ابيان الراجح منها،
مبهمني سائ ًقا األدلة عل ذلك من أقوا أئمة احلديثً ،
مث بني حجج املخالف اما ميكن أن يستد له ،مث قام باجلواب عنها ،مث جاءت بعد ذلك اخلامتة
االيت تتضمن أبرز نتائج البحث.
االباحث يرجو أن يسد ببحثه فرا ًغا يف املكتبة احلديثية حيث ال توجد –حسب علمي-
داسسة مفرد هلذا النوع من سااية املبهم مع أمهيته.
الكلمات المفتاحية( :املبهمون  /سااية اجلماعة املبهمني  /األثر ااحلكم).
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Abstract
All praise and thanks are for Allah and may prayers and salutations be
upon the Messenger of Allah.
As to what follows:
Verily the researcher has performed an objective study of the narration of
the group of un-named narrators, in the manner of analysis and presentation in
order to clarify this type of narration of an un-named narrator. Beginning with the
importance of this topic. Secondly reviewing the name of the Hadeeth which has
occurred in its chain an un-named narrator according to the scholars of this
science. Then moving up to the intended meaning of the un-named narrators and
the chain in which some of its narrators are un-named, striking examples for all of
this to clarify the intent. Then casting some light on the issue of the un-known
companions, may Allah be pleased with them, as well as the issues that are related
to this matter. Then clarifying the ruling on a chain occurring in it a group of unnamed narrators, presenting the evidences for this from the statements of the
scholars of Hadeeth, supported with examples and clarifying the most
predominant of them. Then clarifying the proofs of the one opposing this and
mentioning what possibly could be used as an evidence for him, along with a
response to these evidences. Then after this comes the closing which includes the
most apparent results of the research
The researcher hopes to fill the void in the Hadeeth Library since no studies,
according to my knowledge, have been singled out for this type of narration of the
un-named narrator with its importance.
Key words
(the un-named – the narration of the un-named – the effect and the ruling).

- 377 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

املقدمة
إن احلمددد هلل دمددده انسددتعينه انسددتعفره ،انعددوذ بدداهلل مددن سددراس أنفسددنا ،اسددي ات أعمالنددا مددن
يهددده اهلل فددال مضددل لدده ،امددن يضددلل فددال هددادي لدده ،اأسددهد أن ال إلدده إال اهلل احددده ال س دريك لدده،
دًا إ يدوم
اأسهد أن ً
حممدا عبده اسسوله صل اهلل عليه اعل آله اأصحابه اأتباعه اسلم ً
تسليما كث ً
الدين.
أما بعدد:
فإنه مما جيب علد أصدحاب كدل فدن أن يددققوا فيده النغدر ،ايعوصدوا يف غوامضده ،اأن يشدققوا
يف علمهم املسائل ،اليت قد يعجز صعاس طالب العلم اأذكياؤهم عن إدساكهدا ،بدل ااخلدوان مدن غدً
أهلها ،اأن يدأبوا البحث فيه ،ليخرجوا جيد املهيمات( ،)1اعيون النكات.
علما فليدقق فيه ل ال يضيع دقيق العلم"(.)2
قا اإلمام الشافعي سمحه اهلل" :من تعلم ً
امددن هددذه الدددقائق يف علددم ملددقلح احلددديث قددو ال درااي( :حدددثنا مجاعددة مددن أصددحابنا) أا
(غ دً ااحددد مددن أصددحابنا) أا (أسدديايننا) أا (حدددث نددارب) غددً مسددمني ،هددل يعت د كددو م مجاعددة
توثي ًقدا ضددمنيًا ابنداءًا عليدده يلدحح اإلسددناد أا يعامددل معاملدة اإلسددناد الدذي فيدده ساا مدبهم ،اهددو ددث
مدن فددراع مباحدث املددبهم ،قددد يشدق علد الباحددث يف هدذا الشددأن العثدوس علد مغا ددا فضدالً عددن غددًه
ممدن لددين مدن أهددل الفدن ،فددأسدت أن أمجدع سددتات هدذه املسددألة مدن دااايددن السدنة ،اأمللددم أطرافهدا مددن
بقون كتب امللقلح اغًها حسب اجلهد االقاقة ،مستعينًا باهلل جل اعال.
أسباب اختيار البحث
 -1أن هذا املسألة من املسائل الدقيقة يف علم ملقلح احلديث.
 -2أمهية معرفة الراجح يف هذه املسألة لكو ا ينب عليها معرفة صحة احلديث من ضعفه.
 -3معرفة هل هناك فرق عند أهل االصقالح بني سااية الواحدد املدبهم اساايدة اجلماعدة املبهمدني أم
أن الباب عندهم كله ااحد.
 -4هددذه املسددألة مددن املسددائل العلميددة الدديت هلددا بددر عمليددة ،فينبعددي االعتندداء هبددا ،ا ثهددا مددن جهددة
الدليل.
( )1قا ابن األثً يف النهاية ( :) 924/2املسائل اليت هتيم اإلنسان احتًه يقا هام يف األمر يهيم إذا حتً فيه.
( )2املدينل إ علم السنن للبيهقي (.)704/2
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خطة البحث

اتشتمل عل :
مقدمة ،ابانية مباحث ،اينامتة ،افهاسرب علمية.
املبحث األا  :سااية اجلماعة املبهمني يف كتب امللقلح.
املبحث الثاين :تسمية احلديث الذي اقع يف سنده مبهم.
املبحث الثالث :املقلود باملبهمني.
املبحث الرابع :أثر تسمية بعض املبهمني يف احلكم عل احلديث.
املبحث اخلامن :من أهبم امسه من اللحابة  :افيه مقالب:
املقلب األا  :عدالة اللحابة .
املقلب الثاين :اصف بعض النقاد بعض اللحابة باجلهالة.
املقلب الثالث :مراسيل اللحابة .
املقلب الرابع :مذهب البيهقي اعبد احلق اإلسبيلي فيما يراى عن اللحايب املبهم.
املبحث السادرب :حكم السند الذي فيه مجاعة مبهمني.
املبحث السابع :من قَبِل من أهل العلم ما اقع يف إسناده مجاعة مبهمني.
املبحث الثامن :حجج من صحح اإلسناد الذي اقع فيه مجاعة مبهمني االرد عليها.
الدارسات السابقة:
مل أقف -حسب علمي -عل ملنف مستقل اينان يف سااية اجلماعة املبهمني.
منهجي يف البحث:
سرت يف هذه الداسسة عل النحو األيت:
 -1مجعددأ أط دراض املوضددوع مددن كتددب امللددقلح ،امددن دااايددن السددنة ،ااملعدداجم ،ااألج دزاء قدددس
املستقاع ،احسب اجلهد.
 -2اقتلرت عل موضع الشداهد مدن األحاديدث حدي ال يقدو البحدث إال إذا دعدأ احلاجدة إ
ذلك.
 -3عزات األحاديث إ مراجعها ،اتكلمأ عل أسانيدها اعللها حسب احلاجة.
 -4عززت النقو قدس املستقاع باألمثلة كي تتضح املسائل ايتبني املراد منها.
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املبحث األول :رواية اجلماعة املبهمني يف كتب املصطلح:
هذه املسألة من فراع سااية املبهم ،الكن قل من تعدرض هلدا باسدتيعاب ابسد  ،حدي املللفدات
املستقلة يف باب اجملهو مل تلق األضواء عليها مبا تستحقه هذه املسألة مدع أمهيتهدا ادقتهدا( ،)1اذلدك
ااهلل أعلم -لسببني:األول :قلّتها يف أسانيد السنة النبوية مقاسنة برااية الواحد املبهم.
الثاني :أن أهل االينتلان ال يفرقون بني أن يكون اجملهو ااح ًددا أا اثندني أا أكثدر ،فالكدل
عندهم باب ااحد كما سيأيت بيانه.
اهذا سببه -ااهلل أعلم -أن بعض الراا يدذكر مدن ساى عنده بلديعة اجلمدع أا مدا يدد عليهدا،
احدا من سيوينه ،فكان من باب االحتياط أن يعامل الكل معاملة ااحد .
اإمنا يريد ا ً
مثال :ما أينرجده أبدو دااد مدن طريدق عبددالرمحن بدن معدراء ،حددثنا األعمدب ،أين ندا أصدحاب
لنا ،عن عرا املزين ،عن عائشة سضي اهلل عنها(.)2
اعنددد تتبددع طددرق احلددديث اجددد أن املددبهم ه ددذا ه ددو :حبيددب بددن أيب ثاب ددأ ،هكددذا سااه ع ددن
األعمب :أبو معااية ،ااكيع ،ازائد بن قدامة ،احيىي احلماين ،اأبو بكر بن عياش.
قا احلافظ املزي" :سااه غً ااحد عن األعمب ،عن حبيب بن أيب ثابأ ،عن عرا "(.)3
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده أمحددد( ،)4االرتمددذي عددن حممددود بددن غدديالن( ،)5كالمهددا عددن اكيددع ،عددن
عبداهلل بن سعيد بن أيب هند ،عن بعض أَصحاب عكرمة (أ َّ
َن النيب كان يلحظ يف اللال ).
اسااه النسائي من طريق الفضل بن موس السناين ،عن عبداهلل بن سعيد بدن أ هندد ،فقدا :
عن ثوس بن زيد ،عن عكرمة ،عن ابن عبارب سضي اهلل عنهما قا  ( :كان سسدو اهلل  يلتفدأ ميينًدا
امشاالً يف صالته ،اال يلوي عنقه ينلف ظهره)(.)6
قا اخلزسجي" :هو ثوس بن يزيد"(.)7
( )1انغر عل سبيل املثا  :اجلهالة عند احملدثني لل ادعي ،احترير املقا يف الرااي اجملهو لباموز .
( )2السنن (.)125/1
( )3هتذيب الكما (.)79/35
( )4املسند (.)290/4
( )5السنن (.)584/1
( )6السنن (.)196
( )7اخلالصة (.)473/3
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مثااال ثالااث :مددا أينرجدده النسددائي ،قددا  :أين نددا حممددد بددن بشدداس ،قددا  :حدددثنا عبددد األعل د ،
قددا  :حدددثنا سددعيد ،عددن بعددض أصددحابه ،عددن ابددن بريددد  ،عددن أيب موس د  ،عددن الندديب  قددا :
(أفقر احلاجم ااحملجوم)(.)1
اعنددد تتبددع طددرق احلددديث اجددد أن املددبهم هددذا هددو :مقددر الددوساق ،هكددذا سااه عندده :ساح بددن
عباد  ،اسعبة ،اابن أيب عدي ،اأبو ر البكرااي ،اعبد الوهاب بن عقاء ،احفص بن عبدد الدرمحن
يف ساايدة عنهمدا ،ايف ساايدة هلمدا مسيددا سديخه( :أبدا مالدك) ،اممدا يددد علد أنده أساد ااح ًددا ساايدة سددعيد
بن عاسم قا فيها( :عن صاحب له).
قددا سسدديد الدددين العقدداس" :االددذي عليدده األكثددر مددن علمدداء الراايددة ،اأسبدداب النقددل ،أن قددو
ال درااي( :حدددثنا صدداحب لنددا) ا (حدددث غددً ااحددد) ،ا (حدددث مددن مسددع فالنًددا) ،ا(حدددثأ عددن
فالن) ادو ذلك ،معداد يف املسند ،ألنه مل ينققع له سند ،اإمنا اقعدأ اجلهالدة يف أحدد سااتده ،كمدا
لو مسي ذلك الرااي اجهل حاله"(.)2
فسوى سمحه اهلل بني الواحد ااألكثر يف احلكم.
ومثال الواحد :املبهم كثً ،اقد ذكر حكمه يف كتب امللقلح يف نوع املرسل.
ومثاال اثثيااين :مددا أينرجده احلدداكم مددن طريدق اجلريددري ،عددن أيب العدالء اهددو ابددن الشدخً ،عددن سجلددني
من ب حنغلة ،عن سداد بن أارب  ... قا " :هذا اإلسناد َمثَل لنوع املنققع ،جلهالة الرجلني"(.)3
ومثال الثالثة :ما أينرجه اإلمام مسلم سمحه اهلل قا  :حدثنا حممد بن أيب عمر املكدي ،حددثنا
الثقفي ،عن أيوب السختياين ،عن عمرا بن سعيد ،عن محيد بن عبدالرمحن احلمًي ،عن ثالثدة مدن
الدد سدعد كلهدم حيدثده ،عدن أبيده  أن النديب  ديندل علد سدعد  يعدوده مبكدة فبكد قدا ( :مددا
يبكيك  )...احلديث(.)4
اأبناء سعد  الذكوس الذين سااا هذا احلديث عن أبيهم  هم :عامر املعب احممد.

( )1السنن الك ى (.)338/3
( )2غرس الفوائد اجملموعة (.)130
( )3علوم احلديث (.)173
( )4اللحيح (.)72/5
اهذا املثا لين من باب الرااية عدن اجلماعدة املبهمدني ،ألن املبهمدني هندا عرفدأ أعيدا م ،اإمندا مثلدأ بده مدن
أجل ذكر العدد فيه ،اسيأيت توضيحه إن ساء اهلل.
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قددا ابددن سسدديد العقدداس" :اهددذا احلددديث اإن كددان مرس دالً مددن هددذا الوجدده( ،)1فإندده متلددل يف
كتاب مسدلم اغدًه مدن حدديث عدامر بدن سدعد بدن أيب اقدان ،عدن أبيده  ،امدن حدديث ملدعب
أيضا ،عدن أبيده  ،اأينرجده البخداسي اأبدو دااد االنسدائي مدن حدديث عائشدة بندأ سدعد،
بن سعد ً
أيضا كذلك ،االقريق الدذي ذكدر الدداسقق أ دا مرسدلة إمندا أاسدهدا مسدلم يف الشدواهد،
عن أبيها ً 
امددع ذلددك فقددد أينرجهددا يف كتابدده متلددلة مددن اجدده أينددر مددن حددديث عبدددالوهاب الثقفددي عددن أيددوب
بإسناده املتقددم ،اقدا فيهدا :عدن ثالثدة مدن الدد سدعد ،كلهدم حيدثده عدن أبيده  ،أن النديب  ديندل
عل سعد يعوده مبكة"(.)2
اقا احلافظ ابن حجر ..." :فإن أمساءهم يف ساايدة هدذا احلدديث بعينده عندد مسدلم مدن طريدق
عامر املعب احممد( )3ثالثتهم عن سعد .)4("
االثالثة أقل اجلماعة ،قا احلافظ ابن حجر" :اهذا يقتضدي أن يكدون مسعده مدن مجاعدة أقلهدم
ثالثة"(.)5
وأمااا األربعااة ،فدأينرج اإلمددام أمحددد مددن طريددق قتدداد  ،قدا  :حدددث أسبعددة سجددا  ،عددن أيب سددعيد
اخلدسي  أن سسو اهلل  ( عن نبيذ اجلر)(.)6
ومثااال مااا عاد علااى ل ا  :مددا سااه احلميدددي قددا  :ثنددا سددفيان ،قددا  :ثنددا مددن ال أحلددي مددن
أصحاب نافع( ،)7عن نافع ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما(.)8

( ) 1يقلد قوله يف سااية محاد ،عن أيوب ،عن عمرا بن سعيد ،عن محيد بن عبدالرمحن احلمدًي ،عدن ثالثدة مدن
الد سعد قالوا( :مرض سعد مبكة )...احلديث.
( )2غرس الفوائد (.)320
( ) 3سااية حممد مل أقف عليها عند مسلم ،امل يرقم املزي حتأ ترمجة حممد بن سعد بن أيب اقان ،عن أبيه سدعد
 عالمة مسلم ،اإمنا اقتلر عل عالمة النسائي فق (.)315/3
( )4فتح الباسي (.)366/5
( )5الفتح (.)634/6
( )6املسند (.)265/18
( )7اقددد سااه الس دراج يف حديثدده ( )121/3عددن احلسددن بددن اللددباح ،ثنددا سددفيان ،ثنددا أصددحاب نددافع :عبيددد اهلل
اأيوب ،عن نافع.
( )8املسند (.)138/1
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املبحث الثاني :تسمية احلديث الذي وقع يف سنده مبهم:
اقبددل الشددراع يف بيددان حكددم ساايددة اجلماعددة املبهمددني ،أسيددد أن أبددني اينددتالض أهددل االصددقالح
يف تسمية السند الذي اقع فيه سجل غً مسم  ،فأقو :
ألهل االصقالح يف ذلك أقوا :
فقي ا  :إندده مددن قبيددل املنققددع ،أا مققددوع( ،)1اهددو اسددتعما  :علددي بددن املدددي ( ،)2االبخدداسي،
االددداسقق  ،ااحلميدددي( ،)3ااحلدداكم( ،)4االعسدداين( ،)5اأيب عمددرا( ،)6اابددن الققددان الفاسددي( ،)7اابددن
سسيد العقاس( ،)8اأيب إسحاق الق ي( ،)9االت يزي(.)10
قا ابن سسيد العقاس" :اقو الزهري يف هذا اإلسناد( :حدث سجا ) امل يسدم ااح ًددا مدنهم،
يدينل يف باب املققوع عل مذهب احلاكم اغًه"( .)11يع املنققع.
اقا ابن الققان الفاسي يف حدديث ذكدره عبدداحلق مدن طريدق أيب الدزبً ،عدن سجدل صدا مدن
أهل املدينة ،عن أيب سدلمة بدن عبددالرمحن مث قدا  :هدذا مرسدل افيده سجدل هدو  ،فقدا ابدن الققدان:
"كددذا قددا  ،اهددو مندداقض مللددقلحهم املددا تقدددم لدده الن ،فددإ م إمنددا يقولددون ملددا هددذا سددبيله (منققددع)،
فإنه ال فرق بني أن يقوى ذكره ،أا يقا  :عن سجل ،أا سيخ ،اال يسم  ،اإمندا يقولدون :فيده هدو
حلديث يف إسناده سجل مسم ال يعرض"(.)12
اقا احلافظ ابن اللالح" :الثالثة :إذا قيل يف اإلسناد (فالن عن سجل) ،أا (عدن سديخ) ،أا

( )1عل قو من يقلق عل املنققع مققوع.
( )2العلل (.)195
( )3انغر :النكأ البن حجر (.)514/2
( )4علوم احلديث (.)174
( )5تقييد املهمل (.)831/2
( )6علم احلديث (.)41
( )7بيان الوهم ااإليهام ( ،)590/2اانغر :فتح املعيث (.)267/1
( )8غرس الفوائد ( ،129ا ،160ا.)278
( )9املنتخب من علوم احلديث (.)44
( )10الكايف (.)209
( )11غرس الفوائد (.)213
( )12بيان الوهم ااإليهام (.)82/3

- 383 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

منققعا"(.)1
دو ذلك ،فالذي ذكره احلاكم يف معرفة علوم احلديث أنه ال يسم مرسالً ،بل
ً
اابددن دقيددق العيددد يعد عندده بقولده (يف حكددم املنققددع) ،قددا سمحدده اهلل بعددد أن ذكددر حددديثًا مددن
عند البيهقي من طريق حممدد بدن عبددالرمحن ،عدن سجدل مدن بد مددجل ،عدن أبيده قدا " :هدذا يف حكدم
املنققع جلهالة الرجل من ب مدجل ،اجهالة أبيه"(.)2
أيضدا بعدد حدديث ذكدره مددن عندد اإلمدام مالدك مدن طريددق ندافع ،عدن سجدل مدن األنلدداس،
اقدا ً
عن أبيه قا " :افيه سجل هو  ،فهو كاملنققع"(.)3
وقيا ا ا  :إند دده مرس د ددل ،اه د ددو اس د ددتعما البخد دداسي( ،)4اأيب دااد يف كتاب د دده املراس د دديل ،االبيهق د ددي،
اعبداحلق اإلسبيلي ،اابن الققان الفاسي ،االرافعي( ،)5اابن سسيد العقاس(.)6
قا البخاسي" :إبدراهيم أبدو بكدً ،عدن سجدل مدن األنلداس ،عدن أيب هريدر  ،ساى عنده حممدد
صاحب الساج ،مرسل"(.)7
اقددا البيهقددي" :اذلددك مددذكوس يف بدداب :موقددف اإلمددام ،ايف ذلددك داللددة عل د إدساك الركعددة
بإدساك الركوع ،اقد ساي صدرحيًا عدن ابدن مسدعود ازيدد بدن ثابدأ اابدن عمدر  ،ايف يند مرسدل عدن
النيب  ،ايف ين موصو عنه غً قوي ،أما املرسل ،فرااه عبدالعزيز بن سفيدع ،عدن سجدل ،عدن النديب
.)8("
اقددا ابددن الققددان الفاسددي" :اذكددر( )9يف طريددق أيب أمحددد مددن حددديث عبددداهلل بددن حيددىي بددن أيب
كثً -اكدان مدن ينيداس الندارب اأهدل الددين االدوسع ،-عدن أبيده ،عدن سجدل مدن األنلداس (أن سسدو اهلل
 عن أكدل أذين القلدب)  ...اأبدو حممدد قدد اضدقرب فيمدا يكدون هكدذا (عدن سجدل) ال يعدرض
أندده مددن أصددحاب الندديب  إال مددن قولدده ،امل يقددل ذلددك عندده التددابعي  ...اأبددو دااد سمحدده اهلل قددد أاسد
( )1املقدمة (.)206
( )2اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام (.)506/2
( )3اإلمام (.)513/2
( )4التاسيخ الكبً ( ،169/1ا ،242/2ا ،158/4ا ،257ا ،295ا.)303
( )5كما سيأيت بعد إن ساء اهلل.
( )6غرس الفوائد (.)320
( )7التاسيخ الكبً ( ،)277/1اانغر :علل الدساقق (.)69/10
( )8معرفة السنن االثاس (.)9/3
( )9يقلد عبداحلق اإلسبيلي.
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هددذا احلددديث يف املراسدديل مددن أجددل هددذا الددذي قلندداه ،فددإن اإلسددناد الددذي سدداقه بدده متلددل إ هددذا
الرجددل ،قددا أبددو دااد :حدددثنا مسدددد ،قددا  :حدددثنا عبددداهلل بددن حيددىي بددن أيب كثددً ،عددن أبيدده ،قددا :
حدث سجل من األنلاس  ...فهذا بيان إسساله عنده"(.)1
اقا " :ذكر من عند عبدالرزاق من سااية أيب الزبً ،عن سجدل صدا مدن أهدل املديندة ،عدن أيب
سلمة ،فرده بأنه مرسل ،اعن هو  ،يع هذا الذي قد أثىن عليده أبدو الدزبً ،القائدل أن يقدو عنده:
بد ادني املوضددعني فددرق بد ّدني ،اذلددك أن هددذا الرجددل الددذي أثددىن عليدده أبددو ال دزبً مل يسددمه ،العلدده لددو مسدداه
عرفندداه بنقدديض مددا اصددفه بدده أبددو الدزبً ،فيبقد احلددديث مرسدالً ،فددإن املرسددل هددو الددذي طددوي عنددا مددن
إسناده من لو ذكر أمكن أن نعرفه ضعي ًفا أا هوالً"(.)2
اقددا ابددن اللددالح" :الثالثددة :إذا قيددل يف اإلسددناد (فددالن عددن سجددل) ،أا (عددن سدديخ) ،أا دددو
ذلك  ...اهو يف بعض امللنفات املعت يف أصو الفقه معداد من أنواع املرسل"(.)3
اقا الزسكشي" :اقد ذكر أبو علي العساين أنه ندوع مدن املرسدل اهدو قضدية صدنيع أيب دااد يف
كتاب املراسيل"(.)4
اقددا ابددن حجددر" :ايف اللددحيحني اأيب دااد مددن طريددق بكددً بددن األسددج ،عددن كريددب أن ابددن
عبددارب ،ااملسددوس بددن ورمددة ،اعبدددالرمحن بددن أزهددر ( أسسددلوه إ عائشددة سضددي اهلل عنهددا يسددأهلا عددن
الدركعتني بعددد العلددرل اقدالوا لدده :قددل هلدا بلعنددا أن الندديب  د عنهمددا ،ابلعنددا أندك تلددليهما) ،فهددذا
حديث من سااية كريب عند تسمية بعض أهل احلديث مرسالً ،ابعضهم متلالً فيمن مل يسم"(.)5
اقددا الس ددخااي" :اممددن أين ددرج املبهم ددات يف املراسدديل أب ددو دااد ،اك ددذا أطلددق الن ددواي يف غ ددً
موضع عل سااية املبهم مرسالً"(.)6
اب ددني اب ددن دقي ددق العيد دد اج دده ذل ددك فق ددا " :ام ددن ه ددذا القبي ددل أن يق ددو الت ددابعي( :ح دددث سج ددل م ددن
اللحابة) أا (قوم من اللحابة) ،فهذا من اجه إهبام امسه كاملرسل ،إذا ال فرق بني ذكره اعدم ذكره"(.)7
( )1بيان الوهم ااإليهام (.)174/5
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)208/5
( )3املقدمة (.)206
( )4النكأ عل مقدمة ابن اللالح (.)461/1
( )5هتذيب التهذيب (.)124/6
( )6فتح املعيث (.)266/1
( )7انغر :النكأ للزسكشي (.)509/1
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وقي  :إنه إسناد متلل فيه سجل مبهم.
قدا ابدن ناصدر الددين الدمشدقي" :امسد بعضددهم مدا يف إسدناده هدو مرسدالً ،الدين بشدديء،
فجهالة الرااي ال مينع اتلا مرايه"(.)1
اقا الزسكشي ..." :الثالث :حاصل ما حكاه يف املسدألة مدذهبان ،اأمهدل ثالثًدا ،اهدو :أنده متلدل،
ألنه مل ينققع له سدند ،الكدن يف إسدناده هدو  ،كمدا لدو مسدي ذلدك الدرااي اجهدل حالده ،احكداه احلدافظ
سسيد الدين القرسي يف كتاب غرس اجملموعة عن األكثر من علماء الرااية اأسباب النقل"(.)2
اقا القاضي عياض" :أما قو الرااي :حدث غً ااحدد ،أا حددث الثقدة ،أا حددث بعدض
أصحابنا ،فهذا ال يدينل يف باب املققوع ،اال املرسل ،اال املعضدل عندد أهدل اللدنعة ،إمندا يددينل يف
باب اجملهو "(.)3
اقا النواي" :اهذا الذي قاله القاضي هو اللواب"(.)4
اق ددا عم ددر ب ددن عل ددي اب ددن امللق ددن" :ايف ك ددالم غ ددً ااح ددد م ددن احمل دددثني أن دده متل ددل يف إس ددناده
مسندا ا من اجه يلح"(.)5
هو  ...قا  :اهو املختاس ما مل يوجد ً
اقددا احلددافظ العالئددي" :االتحقيددق أن قددو ال درااي (عددن سجددل) ادددوه ،متلددل الكددن حكمدده
حكم املنققع ،لعدم االحتجاج به"(.)6
اسي" :أمهدل امللدنف قدوالً ثالثًدا ،اهدو املشدهوس حكداه احلدافظ سسديد الددين
اقا برهان الدين ابن األَبادنَ ِّ
العقاس أنه متلل يف إسناده هو  ،الين مبرسل ،اال مبنققع ،ااينتاسه هو االعالئي صالح الدين"(.)7
اقا ابن حجر يف قو مسدلم (حددثنا غدً ااحدد)" :فعدده بعضدهم يف املنققدع ،االتحقيدق أنده
متلل يف إسناده مبهم"(.)8
أيضددا" :اأمددا قددو اخلقددايب االبيهقددي اغًمهددا إندده غددً متلددل ،ألن احلددي مل يسددم أحددد
اقددا ً
( )1عقود الدسس (.)28
( )2النكأ (.)461/1
( )3إكما املعلم بفوائد مسلم (.)222/5
( )4سرح مسلم (.)219/10
( )5املقنع يف علوم احلديث (.)133
( )6جامع التحليل يف أحكام املراسيل (.)96
( )7الشذا الفياح من علوم ابن اللالح (.)150/1
( )8الفتح (.)308/5
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منققعدا ،االتحقيدق
منهم ،فهو عل طريقة بعض أهل احلديث يسمون مدا يف إسدناده مدبهم مرسدالً أا
ً
إذا اقددع التل دريح بالسددماع أندده متلددل يف إسددناده مددبهم ،إذ ال فددرق فيمددا يتعلددق باالتلددا ااالنققدداع
بني سااية اجملهو ااملعدراض ،فداملبهم نغدً اجملهدو يف ذلدك ،امدع ذلدك فدال يقدا يف إسدناد صدرح كدل
من فيه بالسماع من سيخه إنه منققع ،اإن كانوا أا بعضهم غً معراض"(.)1
اقا السخااي" :اكل هذين القولني ينالض ما عليه األكثر ،فإن األكثرين من علمداء الراايدة
اأسباب النقل أنه متلل يف إسناده هو "(.)2
اهذا الذي استقر عليه العمل.
املبحث الثالث :املقصود باملبهمني:
ااملقلددود بدداملبهمني مددا مل يددأت بيددا م يف احلددديث نفسدده ،أا بعضددهم ،أا أسددانيده األينددرى،
اكددان تعيددنهم هددو الل دواب مددن الراايددة ،اأمددا مددا جدداء بيددا م يف احلددديث نفسدده ،أا بعضددهم ،أا جدداء
بيا م يف إسناد أينر له فلين من هذا الباب يف سيء.
قا احلاكم" :اقد يراى احلديث ايف إسناده سجل غً مسم  ،الين مبنققع".
مث ساى حديثًا من طريق الثوسي ،عن دااد بن أيب هند ،عدن سديخ ،عدن أيب هريدر  ،... مث
قددا " :اهددذا سااه عتدداب بددن بشددً ،ااهليدداج بددن بسددقام ،عددن دااد بددن أيب هنددد ،اإذا الرجددل الددذي مل
يقفوا عل امسه :أبو عمر اجلديل"(.)3
قددا احلددافظ ابددن حجددر ..." :اذلددك أن كددالم احلدداكم يشددً إ تفلدديل فيدده اهددو :إن كددان ال
منققعددا ،اإن كددان مددن طريددق مبهمددة اطريددق مفسددر ،
يددراى إال مددن طريددق ااحددد مبهمددة ،فهددو يسددم
ً
فال يسم منققعة ،ملكان القريق املفسر ."...
مث قددا " :فتبددني هبددذه الراايددة املفسددر أندده ال انققدداع يف ساايددة سددفيان ،اأمددا إذا جدداء يف ساايددة ااحددد
منققعا ،اهو قضية صنيع أيب دااد يف كتاب املراسيل اغًه"(.)4
مبهمة فلم يرتدد احلاكم يف تسميته ً
اقددا أبددو عمددرا عثمددان بددن سددعيد الددداين" :اقددد يددرد احلددديث ايف إسددناده سجددل غددً مسددم

( )1الفتح (.)634/6
( )2فتح املعيث (.)268/1
( )3علوم احلديث (.)174
( )4النكأ عل كتاب ابن اللالح (.)561/2
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الين مبنققع ،اذلك إذا قلر بعض الراا عن تسميته امساه غًه"(.)1
اقد ددا الزسكشد ددي" :اأم د ددا إذا مسد ددي اجملهد ددو م د ددن طريد ددق أيند ددر ،فمجم د ددوع الق د دريقني ال يس د ددم
منققعا"(.)2
ً
منققعددا إذا مل يعددرض ذلددك الرجددل املددبهم ،امددي عددرض
اقددا العالئددي" :مث إن هددذا إمنددا يكددون
ً
()3
كان متلالً ،احيتج به ،إن كان الرجل مقبوالً" .
اقا السخااي" :اكذا قيد القو بإطالق اجلهالة مبا إذا مل جييء مسم يف سااية أينرى"(.)4
اضددرب مثدداالً علد ذلددك فقددا " :كمددا اقددع للبخدداسي فإندده أاسد حددديثًا مددن اجهددني إ أيددوب
السددختياين قددا يف أحدددمها :عددن سجددل ،عددن أنددن  ،اقددا يف األينددر :عددن أيب قالبددة ،عددن أنددن
.)5("
مثال ما جاء بيانهم في الحديث:
قا احلميدي" :ثنا سفيان ،ثنا هشام بن عرا  ،عن أبيه ،عن عائشة سضدي اهلل عنهدا  ...قدا
( )1علم احلديث (.)41
( )2النكأ (.)460/1
( )3جامع التحليل (.)96
( )4فتح املعيث (.)268/1
( ) 5كالم السخااي يد عل أنه يرى أن الرجل املبهم هو أبو قالبة ،اهذا فيه نغر ،فإن البخاسي أينرج احلديث
يف صحيحه ( ) 612/2فقا  :حدثنا مسدد ،حدثنا إمساعيل ،عن أيوب ،عن أيب قالبة ،عن أنن بن مالك
 قدا ( :صددل الندديب  الغهدر باملدينددة أس ًبعددا ،االعلدر بددذي احلليفددة سكعتدني) ،اعددن أيددوب ،عدن سجددل ،عددن
أنن ( مث بات حي أصبح فلل اللبح ،مث سكب ساحلته حي إذا استوت به البيداء أهل بعمر احجة).
فقضية اللال سااها أيوب عن أيب قالبة ،اأما قضية اإلهال فقد سااها أيوب عن الرجل املبهم كما يف سااية
مسدد عن ابن علية.
قا اخلقيب يف الفلل للوصدل املددسج يف النقدل ( :)517/1هكدذا ساى اهيدب بدن ينالدد هدذا احلدديث بقولده عدن
أيوب السختياين ،عن أيب قالبة عبداهلل بن زيد اجلرمي ،عن أنن بن مالك  ،الدين مجيعده عندد أيدوب ،عدن أيب
قالبددة ،اإمنددا عنددده عندده ذكددر (صددال الندديب  الغهددر باملدينددة أس ًبعددا االعلددر بددذي احلليفددة سكعتددني) حسددب  ...اساى
إمساعيددل بددن عليددة عددن أيددوب ،عددن أيب قالبددة ،عددن أنددن ( أن الندديب  صددل الغهددر باملدينددة أس ًبعددا االعلددر بددذي
احلليفة سكعتني) ،أتبعه عن أيوب ،عن سجل لين يسمه ،عن أنن  قا ( :مث بات حدي أصدبح) اسداق املد إ
ذكر مجع النيب  يف إهالله بني احلج االعمر ذكر ذلك مسدد عن ابن علية.
فبان هبذا الذي ذكره اخلقيب سمحه اهلل أن الرجل املبهم يف احلديث الينر لين هو أبو قالبة ،ااهلل أعلم.
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داما ،فقدا  :حددث بعدض آ عدرا ،
سفيان :اكان عبدامللك بن جدريج حددثناه أاالً قبدل أن نلقد هش ً
فلما قدم هشام حدثناه"(.)1
مثال ما جاء بيان بعضهم:
مددا أينرجدده اإلمددام البخدداسي :حدددثنا سددعيد بددن عفددً ،قددا حدددث الليددث ،قددا  :حدددث عقيددل،
عن ابن سهاب ،أين ين سعيد بن املسيب اعرا بن الزبً يف سجا من أهل العلدم ،أن عائشدة سضدي
اهلل عنه ددا قال ددأ ( :ك ددان سس ددو اهلل  يق ددو اه ددو ص ددحيح :مل يق ددبض ن دديب قد د ح ددي ي ددرى مقع ددده
.)2()...
مثال ر:ر :قا اإلمام مسلم :احدثنا زهً بن حرب ،حدثنا إمساعيل -يعد ابدن عليدة -عدن
أيوب ،ح احدث أبدو القداهر ،أين ندا عبدداهلل بدن اهدب ،أيند ين سجدا مدن أهدل العلدم مدنهم :مالدك
نافعا أين هم ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما (أن سسو اهلل  سجم يف الزنا .)3()...
بن أنن ،أن ً
مثال ما جاء بيانهم في إسياد ر:ر:
م ددا أينرج دده النس ددائي م ددن طري ددق عب ددداهلل ب ددن حمم ددد ب ددن إس ددحاق األذسم ددي ،ع ددن جري ددر ،ع ددن
()4
عبدالعزيز بن سفيع ،عن أسياخ من أهل مكة ،عن ابن عمر سضي اهلل عنهما ،عن النيب ... 
اقا قبله :أين ندا هدال بدن العدالء ،قدا  :حددثنا حسدني بدن عيداش ،قدا  :حددثنا زهدً ،قدا :
حدثنا عبدالعزيز بن سفيع ،عن عمرا بن ديناس اابن أيب مليكة ،عن ابن عمر سضدي اهلل عنهمدا ،قلدأ
عن سسو اهلل ل قا  :نعم ،قا ( :من أعتق عتاقة فيها سرك فتمام عتقه عل الذي أعتقه).
أمددا إن كددان تعيددنهم ينق ددأ فددال ع د حين ددذ بالراايددة الدديت ص ددرحأ بأمس ددائهم ،ايك ددون ذك ددرهم
ااحلالة هذه كعدمه.
()7
()6
()5
مثال ا  :أينددرج عبدددالرزاق  ،اأمحددد عددن ابددن مهدددي  ،االنسددائي مددن طريقدده  ،كالمهددا عددن
سفيان ،عدن منلدوس ،عدن سبعدي ،عدن بعدض أصدحاب النديب  قدا  :قدا سسدو اهلل ( :ال تقددموا
( )1املسند (.)125/1
( )2اللحيح (.)2337/5
( )3اللحيح (.)122/5
( )4السنن الك ى (.)24/5
( )5امللنف (.)164/4
( )6املسند (.)122/31
( )7السنن (.)339
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الشهر حي تكملوا العد أا تراا اهلال  )...احلديث.
اتددابع الثددوسي :زهددً بددن معاايددة ،فقددا  :نددا منلددوس بددن املعتمددر ،عددن سبعددي بددن يندراش ،قددا  :نددا
سجل أا سجا من أصحاب حممد  قا  :قا سسو اهلل ( :ال تقدموا الشهر .)...
أينرجه :ابن أيب ينيثمة ،قا  :حدثنا أمحد بن يونن ،قا  :نا زهً به(.)1
اصرح فيه زهً باإلينباس ،اهو حافظ متقن ،بل قدمه بعضهم عل سعبة يف احلفظ(.)2
اينالفهما :جرير بن عبداحلميد ،فرااه عن منلوس ،عن سبعي ،عن حذيفة  به.
أينرجه :أبو دااد عن حممد بدن اللدباح( ،)3االنسدائي عدن إسدحاق بدن إبدراهيم( ،)4اابدن ينزميدة
عن يوسف بن موس ( ،)5اابن حبان من طريق عثمان بن أيب سيبة( ،)6كلهم عن جرير به.
اأينقأ جرير يف جعل احلديث من مسند حذيفة .
قا أبو دااد" :مسعأ أمحدد ذكدر لده حدديث جريدر ،عدن منلدوس ،عدن سبعدي ،عدن حذيفدة 
 ...قددا  :هددذا عددن سددفيان اغددًه ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  ،يعد يرايدده سددفيان اغددًه ،عددن
منلددوس ،عددن سبعددي ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  ،لددين فيدده مددن ذا سدديء ،يعد  :لددين فيدده (عددن
حذيفة  )يع  :يريد لين حذيفة مبحفوظ هبذا احلديث(.)8(")7
اقددا أبددو يعلد اخلليلددي" :مل يقددل (عددن حذيفددة  )غددً جريددر بددن عبداحلميددد ،عددن منلددوس،
اقددا ابددن معددني :أينقددأ جريددر بقولدده (عددن حذيفددة  ،)اإمنددا اللددحيح مددا سااه زهددً اسددفيان ،عددن
منلوس ،عن سبعي ،عن بعض أصحاب النيب .)9("
( )1التاسيخ الكبً (.)169/3
اتابعهما :أبو األحون ،اعبيد بن محيد ،امل يسميا صحايب احلديث.
( )2انغر :هتذيب الكما (.)424/9
( )3السنن (.)745/2
( )4السنن (.)339
( )5اللحيح (.)203/3
( )6اللحيح (.)465/1
( )7فهددم اب ددن اجل ددوزي م ددن كددالم اإلم ددام أمح ددد أن دده يضددعف ح ددديث حذيف ددة  ،فق ددا يف التحقي ددق (:)298/5
ااجلواب أن أمحد ضعف حديث حذيفة  ،اقا  :لين ذكر حذيفة فيه مبحفوظ.
اسد فهمه ابن عبد اهلادي يف التنقيح (.)206/3
( )8مسائل أيب دااد لإلمام أمحد (.)391
( )9اإلسساد يف معرفة علماء احلديث (.)537/2
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املبحث الرابع :أثر تسمية بعض املبهمني يف احلكم على احلديث:
امما جيدس التنبيه عليده هندا أنده إذا جداء مجاعدة مبهمدني امسدي ااحدد مدنهم فدإن كدان الدذي مسدي
منهم ثقة فال ع مبن مل يذكر امسه من الراا  ،اال تأثً جلهالتهم يف احلكم عل السند.
مثاله :أينرج أبو دااد من طريق عبداهلل بن ينالد بدن سدعيد بدن أ مدرن ،عدن أبيده ،عدن سدعيد
سيوينا مدن بد عمدرا بدن عدوض امدن ينالده عبدداهلل بدن أ
بن عبدالرمحن بن يزيد بن سقيب ،أنه مسع ً
أمحد قا  :قا عل بن أ طالب  حفغأ عن سسو اهلل ( ال يدتم بعدد احدتالم ،اال صدمات
يوم إ الليل)(.)1
اعبددداهلل بددن أيب أمحددد قددا عندده احلددافظ ابددن حجددر" :الددد يف حيددا الندديب  ،اساى عددن عمددر
 اغًه ،اذكره مجاعة يف ثقات التابعني"(.)2
أما لو كان الذي ظهر امسه من اجلماعة املبهمني غً ثقة فحين ذ ال حيكم بلحة السند.
مثاله :أينرج حممد بن أمحد الواسقي من طريق هشام بن عماس ،نا الوليد بدن مسدلم ،عدن ابدن
عياش ،حدث عبداهلل بن زياد بن مسعان اغً ااحدد ممدن مسعده ،عدن ابدن سدهاب د  ،عدن عبيدد اهلل
ابن عبداهلل بن عتبة بن مسدعود ،عدن ابدن عبدارب سضدي اهلل عنهمدا (أن سسدو اهلل  كتدب إ قيلدر
يدعوه إ اإلسالم .)3()...
اابن مسعان قا عنه احلافظ" :مرتاك ،اهتمه بالكذب أبو دااد اغًه"(.)4
املبحث اخلامس :من أبهم امسه من الصحابة  ،وفيه مطالب:
املطلب األول :عدالة الصحابة :
ال سددك أن اللددحابة كلهددم عدددا بتعددديل اهلل هلددم اسس دوله  ،فهددم ينيدداس األمددة اأفضددلها،
كيددف ال اهددم أصددحاب ينددً ال يددة صددلوات سيب اسددالمه عليدده ،فهددم مددن تلقد الددوحي عندده ،اأينددذاا
العلددم مشددافهة مندده ،اسأاا حالدده اعاسددراا أحوالدده ،فددال سيددب أن يكون دوا أفضددل األمددة اأبرهددا ،اأتقاهددا
اأصدقها ،فرضي اهلل عنهم اسضوا عنه.
( )1السنن (.)293/3
( )2التقريب (.)491
( )3فضائل البيأ املقدرب (.)309
ااحلديث صحيح عن الزهري أينرجه البخاسي ( )1073/3من طريق صا بن كيسان ،عن الزهري به.
( )4التقريب (.)507
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قا البيهقي ..." :ايف كدل ذلدك داللدة علد إتقدا م  يف الراايدة ،اأ دم كدانوا سدابقني بكدل
ينً انعمة ،اكيف ال يكونون كذلك اقد صحبوا ينً اخللق بأحسن صحبة ،اجهدداا يف مجدع سدنته
لالقت ددداء هبدي دده حس ددب القاق ددة ،ال ددذلك ق ددا ( ين ددً الن ددارب ق ددرين)( ،)1افقن ددا اهلل تع ددا لالقت ددداء
هبديهم ،ااالستنان بسنتهم"(.)2
سواء يف ذلك منهم من علمنا عينه أا جهلنا حاله كلهم يف العدالة سواء.
قددا احلسددني بددن إدسيددن" :سددألته -يعد حممددد يددن عبددداهلل بددن عمدداس :-إذا كددان احلددديث عددن
سجل مدن أصدحاب النديب  أيكدون ذلدك حجدةل قدا  :نعدم اإن مل يسدمه ،فدإن مجيدع أصدحاب النديب
 كلهم حجة"(.)3
اقا اخلقيب البعدادي" :كل حديث اتلل إسناده بني مدن سااه ابدني النديب  مل يلدزم العمدل بده
إال بعد ثبوت عدالة سجاله ،اجيدب النغدر يف أحدواهلم ،سدوى اللدحايب الدذي سفعده إ سسدو اهلل  ،ألن
عدال ددة الل ددحابة ثابت ددة معلوم ددة بتع ددديل اهلل هل ددم اإينب دداسه ع ددن طه دداسهتم ،ااينتي دداسه هل ددم يف ن ددص الق درآن ...
ااصف سسو اهلل  اللحابة  مثل ذلك ،اأطنب يف تعغيمهم ،اأحسن الثناء عليهم"(.)4
اقا ابن عبداهلادي" :اجهالة اللحايب ال تضر .)5("...
أيضدا علد أصدل ابدن حدزم ،اأصدل سدائر أهدل
اقا ابدن القديم ..." :اأمدا العلدة الثانيدة ،فباطلدة ً
()6
احلديث ،فإن عندهم جهالة اللحايب ال تقدح يف احلديث ،لثبوت عدالة مجيعهم" .
اق ددا الس ددبكي يف القبق ددات (" :)149/2اقول دده (اق ددد أتد د الن دديب  فبايع دده) جد دواب سد دلا
مقدددس ،تقددديره :إذا كددان هددوالً فكيددف حيددتج بددهل فأجدداب :بددأن جهالددة العددني ااالسددم مددع العلددم بأندده
صحايب ال يقدح ،ألن اللحابة كلهم عدا "(.)7
اقددا ابددن املدواق" :فددإن اللددحابة  كلهددم عدددا  ،ال يوضددع يف ساايدداهتم هددذا النغددر ،كمددا ال
يوضع فيهم تعديل اال جتريح ،فإ م عدا بتعديل اهلل تعا  ،اهم األمناء عل الوحي املدأينوذ عدنهم
( )1أينرجه البخاسي ( ،)938/2امسلم (.)184/7
( )2املدينل إ السنن (.)19/1
( )3الكفاية يف معرفة أصو علم الرااية (.)180/1
( )4الكفاية يف معرفة أصو علم الرااية (.)180/1
( )5تعليقة عل العلل البن أيب حامت (.)157
( )6هتذيب السنن (.)260/1
( )7طبقات الشافعية الك ى (.)149/2
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كتاب اهلل تعا  ،اسنة سسوله .)1("
اقا السخااي" :اال سك أ م عدا ال تقدح فيهم اجلهالة بأعيا م"(.)2
املطلب الثاني :وصف بعض النقاد بعض الصحابة باجلهالة:
قددا علددي ابددن املدددي " :الددذين ساى عددنهم احلسددن البلددري مددن اجمله دولني :أمحددر السداسددي،
اأَسيد بن املتشمن ،اأندن بدن حكديم الضديب ،اجدون بدن قتداد البلدري ،احبيدب السدلمي عدن عمدر
دجف ،ادغفدل بدن حنغلدة ،اسدعد مدو أيب بكدر  ،اعديت
 ،احكيم بن ديناس ،احنتدف بدن ِّ
الس ا
بن ضمر السعدي ،اعمرا بن تعلب ،اقبيلة بن حريث"(.)3
ابعض من ذكر ع ّد يف اللحابة  كأمحر السداسي ،اسعد مو أيب بكدر  ،اعمدرا بدن
تعلب.
اقددا ابددن أيب حددامت" :مسددعود بددن الربيددع القدداس حليددف بد زهددر بددن كددالب ،يكددىن أبددا عمددً،
مات سنة ثالثني مسعأ أ يقو ذلك ،ايقو  :هو أعرايب هو "(.)4
أيضا" :مدالج بن عمرا السلمي حليف ب عبد مشن مسعأ أ يقو  :هو هو "(.)5
اقا ً
اهذه اجلهالة اليت اصف هبا ابن املدي اأبو حامت بعض اللدحابة  هدي جهالدة اصدفية ،ال
أثر هلا يف احلكم عل حديث هذا الرااي بعد ثبوت صحبته.
قا احلافظ ابن حجر" :مدالج بن عمرا السلمي عدن الرمداين ،ايقدا  :الزمداسي ال يددسي مدن
هددو انتهد  .اهددذا صددحايب ذكددره ابددن حبددان اغددًه يف اللددحابة زاد ابددن حبددان حليددف ب د عبددد مشددن
ددسا اأح د ًددا ااملش دداهد كلهددا ،اذك ددر افات دده كم ددا تق دددم،
مددات س ددنة قس ددني ،اق ددا اب ددن سددعد :س ددهد ب د ً
اامللدنف سمحدده اهلل تبددع ابددن اجلددوزي يف ذكددره يف الضددعفاء ،لكددن صددنيع ابددن اجلددوزي أينددف ،فإندده قددا :
قا أبو حامت :هو  ،اكذا هو يف كتاب ابن أيب حدامت يف مجاعدة مدن اللدحابة يف األفدراد مدن حدرض
امليم ،اكذا يلنع أبو حامت يف مجاعة مدن اللدحابة يقلدق علديهم اسدم اجلهالدة ال يريدد جهالدة العدالدة،
اإمنا يريد أنه من األعراب الذين مل يرا عنهم أئمة التابعني"(.)6
( )1بعية النقاد النقلة (.)151/1
( )2فتح املعيث (.)271/1
( )3انغر :هتذيب الكما ()245/3
( )4اجلرح االتعديل ( ،)282/8قا احلافظ يف اللسان ( :)26/6ذكره كل من صنف يف اللحابة فيهم.
( )5السابق (.)427/:8
( )6لسان امليزان (.)13/6
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أيضا" :زياد بن جاسية التميمي الدمشقي  ...يقا  :إن له صحبة ،قا أبدو حدامت :سديخ
اقا ً
()1
هو  ...اأبو حامت قد ع بعباس هو يف كثً من اللحابة" .
اأم ددا اب ددن من ددده فق ددد ب ددال ف ددرد ح ددديث ه ددذا الل ددنف م ددن الل ددحابة  فق ددا " :م ددن حك ددم
دهوسا ،مثددل :الشددعيب ،اسددعيد بددن املسدديب-
اللددحايب أندده إذا ساى عندده تددابعي ااحددد -اإن كددان مشد ً
()2
مشهوسا ااحتج به" .
ينسب إ اجلهالة ،فإذا ساى عنه سجالن صاس
ً
اهذا ينالض ما عليه عامة احملدثني.
قا الزسكشي ..." :إذا قيل يف اإلسناد عن سجل من أصحاب النديب  كدان حجدة ،اال تضدر
اجلهالة به ،لثبوت عدالتهم ،اينالف ابن منده فقا  )3("... :مث ذكر قو ابن منده السابق.
اقا السخااي" :اينالف ابن مندده فقدا ( :مدن حكدم اللدحايب أنده إذا ساى عنده تدابعي اإن
دهوسا ااحددتج بدده  .")...مث قددا
دهوسا  ...نسددب إ اجلهالددة ،فددإذا ساى عندده سجددالن صدداس مشد ً
كددان مشد ً
السخااي" :اهو مرداد"(.)4
املطلب الثالث :مراسيل الصحابة :
ايتفدرع عدن املسدألة السددابقة حكدم مراسديل اللددحابة ،اقدد حكد اإلمجداع غددً ااحدد مدن أهددل
العلم عل قبوهلا ااالحتجاج هبا.
قدا السرينسدي" :اال يندالض بددني العلمداء يف مراسديل اللدحابة  أ ددا حجدة ،أل دم صددحبوا
سسددو اهلل  ،فمددا يرااندده عددن سسددو اهلل  مقل ًقددا حيمددل عل د أ ددم مسعددوه مندده أا مددن أمثدداهلم،
اهم كانوا أهل اللدق االعدالة"(.)5
اقا الزسكشي" :أما مراسيل اللحابة  فمقبو أي باإلمجاع كما صرح به بعضهم"(.)6
اقددا العراقددي" :األمددر الثدداين :أندده اعددرتض علد امللددنف يف قولدده (مددا يسددم يف أصددو الفقدده)
أيضددا يددذكران مراسدديل اللددحابة  ،فمددا اجدده هليلدده بأصددو الفقددهل ااجل دواب :أن
بددأن احملدددثني ً
( )1هتذيب التهذيب (.)308/3
( )2انغر :سراط األئمة اخلمسة ()99
( )3البحر احملي (.)300/4
( )4فتح املعيث (.)41/3
( )5األصو (.)370/1
( )6النكأ (.)500/1
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احملدثني اإن ذكراا مراسيل اللحابة  فإ م مل تلفوا يف االحتجاج هبا"(.)1
سواء يف ذلك منهم من كان معرافًا ،أا ذكر بوصف غً معراض كرجل ،أا دوه.
قددا الزسكشددي" :ايتخددرج عل د هددذا األصددل مسددألة ،اهددي :أندده إذا قيددل يف اإلسددناد (عددن سجددل
من أصحاب النيب  )كان حجة ،اال تضر اجلهالة به ،لثبوت عدالتهم"(.)2
اقددا معلقدداي" :اجيدداب عددن إهبددام اسددم اللددحايب :بددأن ذل ددك ال يض ددر ،إذ اللددحابة كلهددم
عدا  ،فسواء أَبرز امسه التابعي أا أهبمه ،لكن بعد أن يشهد له باللحبة"(.)3
املطلب الرابع :مذهب البيهقي وعبد احلق اإلشبيلي فيما يروى عن الصحابي املبهم:
قددا البيهقددي سمحدده اهلل بعددد احلددديث الددذي أينرجدده مددن طريددق ينالددد بددن معدددان ،عددن بعددض
أصددحاب الندديب ( أن الندديب  سأى سج دالً يلددلي ايف ظهددر قدمدده ملعددة  ،)...قددا " :كددذا يف هددذا
احلديث ،اهو مرسل"(.)4
اقا بعد احلديث الذي أينرجده مدن طريدق محيدد بدن عبددالرمحن احلمدًي قدا ( :لقيدأ سجدالً صدحب
النيب  كمدا صدحبه أبدو هريدر  أسبدع سدنني  )...قدا " :اهدذا حدديث سااتده ثقدات ،إال أن محي ًددا مل يسدم
اللحايب الذي حدثه ،فهو مبعىن املرسدل ،إال أنده مرسدل جيدد ،الدوال والفتده األحاديدث الثابتدة املوصدولة قبلده،
ادااد بن عبداهلل األادي مل حيتج به الشيخان البخاسي امسلم سمحهما اهلل تعا "(.)5
أيضددا" :اأمددا حددديث دااد بددن عبددداهلل األادي ،عددن محيددد بددن عبدددالرمحن احلمددًي ،عددن
اقددا ً
سجددل م ددن أص ددحاب الن دديب  ،ع ددن الن دديب ( يف النه ددي ع ددن اغتس ددا امل درأ بفض ددل الرج ددل ،االرج ددل
بفضل املرأ ) فإنه منققع"(.)6
اقددا  ..." :عددن حضددرمي بددن الحددق ،عددن سجددل مددن األنلدداس قددا  :قددا سسددو اهلل ( :إذا
اجد أحدكم القملة يف املسجد فليلرها حي رجها) اهذا مرسل حسن يف مثل هذا"(.)7
( )1التقييد ااإليضاح (.)80
( )2البحر احملي (.)300/4
( )3سرح سنن ابن ماجه (.)290/1
( )4السنن الك ى (.)83/1
( )5السنن الك ى (.)190/1
( )6املعرفة (.)497/1
( )7السنن الك ى (.)294/2

- 395 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

اأينرج من طريق عبيداهلل بن محيد احلمًي ،عن الشعيب أن النيب  قا ( :مدن اجدد دابدة قدد
عجددز عنهددا  )...قددا عبيددداهلل :فقلددأ عمددنل قددا  :عددن غددً ااحددد مددن أصددحاب الندديب  ... قددا
البيهقي" :هذا حديث وتلف يف سفعه ،اهو عن النيب  منققع"(.)1
أيضدا مدن طريدق الزهدري ،عدن أيب سدلمة بدن عبددالرمحن اسدليمان بدن يسداس ،عدن سجدا
اأيندرج ً
مددن األنلدداس أن الندديب  قددا ليهددود ابدددأ هبددم( :حيلددف مددنكم قسددون سجدالً ،فددأبوا :فقددا ل نلدداس
استحقوا  ،)...قا  :اهذا مرسل برتك تسمية الذين حدثومها"(.)2
ايشددبه أن يكددون ذلددك مددذهب عبددداحلق اإلس ددبيلي فإندده ذكددر يف األحكددام الوسددق حددديث
أينرجه من طريق أيب دااد  ...عن سعيد بن املسديب (أن سجدالً مدن أصدحاب النديب  أتد عمدر بدن
جدا"(.)3
اخلقاب  فشهد أنه  )...قا " :هذا مرسل عمن مل يسم ،اإسناده ضعيف ً
قددا ابددن الققددان الفاسددي متعقبًددا إيدداه يف ذلددك" :اهددو كددالم حيتمددل معنيددني :أحدددمها أن يكددون
معندداه :هددذا مرسددلع ألندده عمددن مل يسددم ،فددإن كددان هددذا الددذي عد  ،فهددو مثددل الددذي قددا يف احلددديثني
اللددذين قبلدده ،مددن ساايددة بشددً بددن يسدداس االقاسددم ،عمددن مل يسددم ،ااملعددىن األينددر أن يكددون معندداه :هددذا
مرسددل ،أي منققددع فيمددا بددني سددعيد بددن املسدديب اعمددر بددن اخلقدداب  ،اعمددن مل يسددم زيدداد إ
ذلدك ،فهدذا إن كدان معنيّدده ،فإنده رجده عددن أن يكدون مثدل احلددديثني ،الكنده يكدون قددد عدد علدة كددون
احلديث مل يسم صحابيه ،بعد أن سهد له التابعي باللحبة ،اهدذا لدين بشديء ،فإنده يلدحح أمثدا
هذا دائبًا"(.)4
اقا عبدداحلق ":أبدو دااد عدن بشدً بدن يسداس مدو األنلداس( ،عدن سجدا مدن أصدحاب النديب
 )... مث قا  :اهذا مرسل اكذا الذي قبله"(.)5
قدا ابدن الققدان" :كددذا قدا يف األا ( :إنده مرسددل) ،الدين فيده لإلسسددا مكدان إال كونده عددن
صددحابة غددً مسددمني ،اهددذا ال يوجددب كوندده مرسددل  ...ابشددً بددن يسدداس قددد سددهد هلددلالء الددذين سااه
عددنهم باللددحبة ،اهددو يددراي عددن مجاعددة مددن اللددحابة األنلدداس ،مددنهم :أنددن  ،اجددابر ،اسددويد بددن
النعمددان ،اسددهل بددن حثمددة ،اسافددع بددن ينددديج  ،اقددد اع درتاه مثددل هددذا يف حددديث أينددر ذكددره مددن
( )1السنن الك ى (.)198/6
( )2السنن (.)122/8
( )3األحكام الوسق (.)273/2
( )4بيان الوهم ااإليهام (.)594/2
( )5األحكام الوسق (.)88/3
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طريق أيب دااد ،عن القاسم مو عبد الرمحن ،عن بعض أصدحاب النديب  قدا " :كندا نأكدل اجلدزس
يف العددزا اال نقسددمه" .فقددا يف بعددض النسددخ( :قددد تقدددم الكددالم يف القاسددم ،ااحلددديث مرسددل) كددذا
قا  ،اما به إسسا  ،إمنا هو موقوض ،اضعيف بعً اإلسسا  ،اهو اجلهل ا ابدن حرسدف األزدي،
ساايه عن القاسم"(.)1
مث تعقبه بكونه ذكر أحاديث يف أسانيده صحابة غً مسمني امل يعلها باإلسسا (.)2
أيضددا أهددل العلددم البيهقددي سمحدده اهلل يف ذلددك ،فقددا ابددن عبددداهلادي" :الددين كمددا قددا  ،فددإن
اتعقددب ً
()3
املرسل :ما سااه التابعي ،عن النيب  ،اهذا من سااية بعض أصحابه عنه ،اجهالة اللحايب ال تضر" .
اقدا ابددن الرتكمدداين" :تسددميته مرسدالً لددين نيددد ،ألن ينالد ًددا أدسك مجاعددة مددن اللددحابة ،اهددم
عدا  ،فال يضرهم اجلهالة"(.)4
أيضا" :اقد قدمنا يف (بداب :تفريدق الوضدوء) أن مثدل هدذا لدين مبرسدل ،بدل هدو متلدل،
اقا ً
ألن اللحابة  كلهم عدا  ،فال تضرهم اجلهالة"(.)5
اقا الزسكشي" :ايسمي البيهقي مثل ذلك مرسالً ،اهو مرداد"(.)6
اقددا ابددن سجددب" :اكددذلك لددو قددا التددابعي( :أين د ين بعددض اللددحابة) لكددان حديثدده متل دالً
حيددتج بدده ،كمددا نددص عليدده أمحددد ،اكددذا ابددن عمدداس املوصددلي ،امددن األصددوليني أبددو بكددر اللددًيف اغددًه،
اقا البيهقي :هو مرسل"(.)7
اق ددا العراق ددي" :ام ددا ذك ددره املل ددنف ع ددن بع ددض كت ددب األص ددو ق ددد فعل دده أب ددو دااد يف كت دداب
املراسدديل ،فددًاي يف بعضددها مددا أهبددم فيدده الرجددل ،اجيعلدده مرسدالً ،بددل زاد البيهقددي علد هددذا يف سددننه،
فجعل ما سااه التابعي عن سجل من اللحابة مل يسم مرسالً ،اهذا لين نيد"(.)8
احدداا ابددن دقيددق العيددد اإلجابددة عددن تلددرض البيهقددي ،فقددا " :اقددا (هددو مرسددل) يريددد لعدددم
( )1بيان الوهم ااإليهام (.)592/2
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)608-596/2
( )3تعليقة عل العلل البن أيب حامت (.)157
( )4اجلوهر النقي (.)83/1
( )5اجلوهر النقي (.)190/1
( )6البحر احملي (.)301/4
( )7سرح علل الرتمذي (.)577/1
( )8التقييد ااإليضاح (.)74

- 397 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

ذكددر اسددم الل ددحايب ال درااي لدده ،ال ددين هددذا ممددا جيع ددل احلددديث يف حكددم املرس ددل امل ددرداد عنددد أه ددل
احلديث ،فإن مساه مرسالً مع أن حكمه حكم املوصو فال يضر املستد به"(.)1
اقا الزسكشي" :اأما ما اقع يف سنن البيهقي يف إحلاقده باملرسدل ،فينبعدي أن يعلدم أن مدراده بده
يف التسمية ال يف نفدي االحتجداج ،اقدد صدرح بدذلك يف املعرفدة يف الكدالم علد القدراء ينلدف اإلمدام،
ابه يعرض بقالن اعرتاض صاحب الدس النقي عليه يف ذلك"(.)2
اكذا أجاب البلقي عن صدنيع البيهقدي فقدا " :امدا اقدع يف كدالم البيهقدي يف تسدمية مدا يرايده
التددابعي ع ددن سج ددل مددن الل ددحابة مرس دالً ،ال يري ددد أندده ال حي ددتج ب دده ،بددل ذل ددك اص ددقالح يف التس ددمية
يناصة"(.)3
اتد ددابعهم العراقد ددي فقد ددا  ..." :اللهد ددم إال إن كد ددان يسد ددميه مرس د دالً ،اجيعلد دده حجد ددة كمراسد دديل
اللحابة  ،فهو قريب"(.)4
اقا السخااي" :مث إن صوس املسألة يف اقوع ذلدك مدن غدً التدابعي ،فأمدا لدو قدا التدابعي عدن سجدل
فدال لددو :إمدا أن يلددفه باللدحة أم الل فددإن مل يلدفه هبددا فدال يكددون ذلدك متلدالً الحتمدا أن يكددون تابعيًددا
آينر ،بل هدو مرسدل علد بابده ،اإن اصدفه باللدحبة فقدد اقدع يف أمداكن مدن السدنن اغًهدا للبيهقدي تسدميته
أيضا مرسالً ،امراده رد التسمية ،فال جيري عليه حكم اإلسسا يف نفي االحتجاج"(.)5
ً
قا احلافظ" :يريد سيخنا أن جيعل اخلدالض مدن البيهقدي لفغيًدا ،اهدو توجيده جيدد ،اقدد صدرح
البيهقي بذلك يف كتاب املعرفة يف الكالم عل القراء ينلف اإلمام"(.)6
امددا قالدده هددلالء األئمددة سمحهددم اهلل حسددن ،فددإن تلددرفات البيهقددي يف كتبدده تددد عليدده ،فقددا :
"اأصحاب النديب  كلهدم ثقدة ،فدرتك ذكدر أمسدائهم يف اإلسدناد ،ال يضدر إذا مل يعاسضده مدا هدو أصدح
منه"(.)7
( )1اإلمام (.)11/2
( )2النكأ (.)462/1
( )3حماسن االصقالح (.)211
( )4التقييد ااإليضاح (.)74
( )5فتح املعيث (.)269/1
( )6النكأ (.)563/2
( )7املعرفة (.)84/3
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اقا " :اكل أزااج النيب  ثقات"(.)1
أيضا" :اعمومة أيب عمً من أصحاب سسو اهلل  ال يكونون إال ثقات"(.)2
اقا ً
أيضا" :اأَبو عمً سااه عن عمومة له من أَصدحاب النديب  ،اأَصدحاب النديب  كلهدم
اقا ً
ثقات ،فسواء مسوا أَا مل يسموا"(.)3
أيضا" :االرجل من أصحاب النيب  ال يكون إال ثقة"(.)4
اقا ً
لكن احلافظ اعرتض عل هذا اجلواب فقا  ..." :لكنه يندالف ذلدك يف كتداب السدنن ،فقدا
يف حددديث محيددد احلمددًي ،حدددث سجددل مددن أصددحاب الندديب  يف النهددي عددن الوضددوء بفضددل املدرأ :
دذسا عددن األينددذ بدده ،امل يعللدده إال بددذلك ،اهددذا
(هددذا حددديث مرسددل) أاسد ذلددك يف معددرض سده معتد ً
ملددً مندده إ أن عدددم تسددمية الل ددحايب يضددر يف اتلددا اإلس ددناد ،ف ددإن قي ددل :هددذا ين ددان فكي ددف
يستنب منه العمدوم يف كدل مدا هدذا سدبيلهل قلدأ :ألنده مل يدذكر للحدديث علدة سدوى ذلدك ،الدو كدان
له علة غً هذا لبينها ،ألنه يف مقام البيان"(.)5
هكذا قا سمحه اهلل افيما قاله نغر ،فدإن البيهقدي مل يعدل احلدديث هبدذا فقد  ،بدل أعلده بعتلدني
أيندريني ،فقدا " :اهددذا حدديث سااتده ثقددات ،إال أن محي ًددا مل يسددم اللدحايب الدذي حدثدده ،فهدو مبعددىن
املرسل ،إال أنه مرسل جيد لوال والفتده األحاديدث الثابتدة املوصدولة قبلده ،ادااد بدن عبدداهلل األادي مل
حيتج به الشيخان البخاسي امسلم سمحهما اهلل تعا "(.)6
فأعلدده مبخالفددة األحاديددث اللددحيحة الثابتددة ،ابدددااد بددن عبددد اهلل األادي ،فإندده قددا يف املعرفددة
(" :)498/1ادااد بن عبد اهلل ينفرد به ،امل حيتجا به صاحبا اللحيح".
اكذا ذكره أبو دااد يف كتاب التفرد له(.)7
اعندددي جدواب أينددر ،اهددو أندده سمحدده اهلل إمنددا يسددميه مرسددل إذا مل يلددرح التددابعي بالسددماع مددن
اللحايب املبهم ،ينشدية مدن عددم مساعده أا تدليسده ،ا مدوع كالمده يدد عليده ،اممدا يدد علد ذلدك
( )1السنن الكبً (.)314/1
( )2السابق (.)316/3
( )3السابق (.)249/4
( )4أبواب اجوب قراء القرآن يف اللال (.)255
( )5النكأ (.)563/2
( )6السن الك ى (.)190/1
( )7انغر :سرح سنن ابن ماجه ملعلقاي (.)293/1
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أنده يف حدديث محيدد بددن عبددالرمحن احلمدًي السددابق مل يقدل مرسدل ،بدل قددا فيده( :مبعدىن املرسددل)(،)1
اذلددك مددن جهددة عدددم تسددمية صددحابيه فيدده ،الكددن الددذي منعدده مددن التلدريح بكوندده مرسدالً هددو اجددود
منققعدا،
اللقاء بني التدابعي االلدحايب فيده ،اممدا يلكدد هدذا أنده يف املعرفدة ملدا ذكدره بلديعة العنعندة مسداه
ً
العله يف املعرفة إمنا كتبه من حفغه فنسي أن محيد بن عبدالرمحن صرح يف احلديث بلقي صحابيه.
قددا ابددن دقيددق" :إمددا قولدده (إندده مبعددىن املرسددل) فددإن أساد بدده يشددبه املرسددل يف أندده مل يسددم فيدده
اللددحايب ،فهددذا صددحيح ،لكندده ال مينددع ينلددمه مددن االحتجدداج ذاهبًددا إ أندده ال حاجددة إ تسددمية
اللحايب بعد أن حكم بكونه صحابيًا ،لعدالة اللحابة  كلهم"(.)2
أيضا أجاب بنفن جواب ابن دقيق العيد معلقاي(.)3
ا ً
أيض ددا" :اقول دده (منقق ددع) إمند دا يري ددد ب دده اإلسس ددا ال ددذي أس دداس إلي دده يف الس ددنن الكب ددً ،ال
اق ددا ً
()4
االنققاع اللناعي ،ااهلل أعلم" .
أقدو  :بددل العكدن هددو اللدحيح ،فإندده أساد االنققداع االصددقالحي اعد عندده باإلسسدا  ،اهددذا
يستعمله البيهقي اغًه من أهل احلديث إذا كان الرااي مل يسمعه ممن فوقه.
قددا ابددن دقيددق العيددد بعددد أن ذكددر حددديثًا مددن عنددد البيهقددي قددا " :اهددذا يف حكددم املنققددع،
إلهبام الرجل الذي ساى عنه حممد بن عجالن ،قا البيهقي( :اقد قيل :عن اهد ،عدن أيب فاينتدة،
عن أم هانئ ،االذي سايناه مع إسساله أصح) ،اكأنه أساد بإسساله انققاعه"(.)5
املبحث السادس :حكم السند الذي فيه مجاعة مبهمني:
اهددذا أاان بيددان حكددم حددديث مددن قيددل يف سددنده( :حدددثنا أصددحابنا) أا (بعددض سدديويننا) أا (غددً
ااحد) ،أا دوها من العباسات اليت تد عل مجاعة مبهمني ،اهذا اللنف ينقسم إ قسمني:
القسم األول :أن يكون قائل ذلك صحايب أا تابعي:
اهذا القسم يأيت عل أنواع:
اليوع األول :أن يكون الرااي عن مجاعة اللحابة  سجل منهم:
( )1اقد ثأ عن مثا آينر من هذا النوع يف كتبه عن طريق احلاسوب ،فلم أقف له عل غًه.
( )2اإلمام (.)155/1
( )3سرحه سنن ابن ماجه (.)293/1
( )4السابق (.)294/1
( )5اإلمام (.)170/1
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اقد كان اللحابة  حيدث بعضهم عن بعض.
قددا ال د اء بددن عددازب ( :مددا كددل مددا ددددثكموه مسعندداه مددن سسددو اهلل  ،الكددن حدددثنا
أَصحابنا ،اكانأ تشعلنا سعية اإلبل)(.)1
اقا محيد القويل ( :كنا مدع أندن بدن مالدك  ،فقدا  :ااهلل مدا كدل مدا دددثكم عدن سسدو
بعضا)(.)2
اهلل  مسعناه منه ،الكن مل يكن يكذب بعضنا ً
قددا احلددافظ أبددو علددي العسدداين" :لددين يعددد مرسددل اللددحايب مرسدالً ،فقددد كددان يأينددذ بعضددهم
عن بعض ،ايراي بعضهم عن بعض"(.)3
فهذا القسم مقبو  ،ألن اللدحابة سضدوان اهلل عدنهم كلهدم عددا بتعدديل اهلل هلدم ،اجهدالتهم
ال تضر ألبتة كما سبق بيانه.
أنسددا 
مثالا  :أينددرج النسددائي مددن طريددق معتمددر بددن سددليمان ،قددا  :مسعددأ أيب قددا  :مسعددأ ً
يقو  :أين ين بعض أصحاب النيب ( أن النيب  ليلة أسري به مر علد موسد  اهدو يلدلي
يف ق ه)(.)4
مثال ر:ار :مدا أينرجده البخداسي مدن طريدق ابدن سدهاب ،قدا  :أَيند ين عدرا بدن الدزبً أَنده مسدع
مددراان ااملسددوس بددن ورمددة  د ان عددن أَصددحاب سسددو اللَّد ِده  قددا ( :ملددا كاتددب سددهيل بددن عمددرا
يوم ذ كان فيما اسرتط سهيل بن عمرا عل النيب  أَنه ال يأاتيك منا أَحد.)5()...
املسوس بن ورمة  صحايب ،قا احلافظ " :له األبيه صحبة"(.)6
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده مسددلم مددن طريددق مالددك بددن أَنددن يقددو  :حدددث أبددو ليلد عبداللَّدده بددن
عبدالرمحن بن سهل ،عن سهل بن أيب حثمة  أَنه أين ه ،عن سجا من ك اء قومه أَن عبدداهلل بدن
سهل احميّلة ينرجا إ يني من جهد أَصاهبم .)7()..
( )1أينرجه أمحد يف املسند (.)485/30
( )2أينرجه الق اين يف املعجم الكبً (.)246/1
( )3انغر :النكأ للزسكشي (.)503/1
( )4السنن (.)270
( )5اللحيح (.)967/2
( )6التقريب (.)944
( )7اللحيح (.)100/5
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اسهل بن أيب حثمة  قا عنه احلافظ" :صحايب صعً"(.)1
اهذا يقتضي أن يكون من أين ه من ك اء قومه صحابة االبد.
مثاال ر:ار :أيندرج القحدااي مدن طريدق أيب نعدديم الفضدل بدن دكدني االلفدظ لده اطريدق ساح يددن
عبدداد ( ،)2االنحددارب مددن طريددق أيب نعدديم( ،)3اأبددو نعدديم مددن طريددق حممددد بددن جعفددر( ،)4ااخلقيددب مددن
طريقه( ،)5كلهم عدن سدعبة ،قدا مسعدأ عبيدد بدن احلسدن ،عدن عبدداهلل بدن معقدل ،عدن عبددالرمحن بدن
بشر ،عن سجا من مزينة مدن أصدحاب النديب  مدن الغداهر ( )6حددثوا عدن أندر -أا ابدن أندر -أنده
قددا  :يددا سس ددو اهلل  إن دده مل يبددق مددن م ددايل س دديء أس ددتقيع أن أطعم دده أهل ددي إال مح ددر يل ،ق ددا يل:
"فأطعم أهلك من مسني مالك ،فإمنا كرهأ لكم َج َوا ّ ( )7القرية".
ناس ددا م ددن أص ددحاب الن دديب  م ددن مزين ددة ح دددثوا ع ددن س دديد مزين ددة)،
ايف لف ددظ للقح ددااي (أن ً
ابنحوه أيب نعيم ،ايف لفظ اخلقيب (عن نارب من مزينة من أصحاب النيب .)
اق ددد سااه اكي ددع اأب ددو دااد القيالس ددي اعم ددرا ب ددن م ددرزاق ،ع ددن س ددعبة فل ددم يقولد دوا في دده( :م ددن
أصددحاب الندديب  ،)فددإن كددان سددعبة حفددظ فيدده اصددفهم بددأ م مددن اللددحابة -اهددو األسددبه عندددي-
فهو صحيح اال يضره جهالتهم ،اإال كان ضعي ًفا.
اليوع الثاني :أن يكون الرااي عن مجاعة اللحابة  سجل من التابعني:
مثالا  :مددا أينرجدده اإلمددام أمحددد مددن طريددق عبدددالرمحن بددن عددابن ،عددن عبدددالرمحن بددن أيب ليلد ،
ع ددن بع ددض أص ددحاب حمم ددد  ق ددا ( :إمن ددا د سس ددو اهلل  ع ددن احلجام ددة للل ددائم ،االوص ددا يف
الليام إبقاء عل أصحابه ،امل حيرمها .)8()...
مثال ر:ر :مدا أينرجده أمحدد مدن طريدق األعمدب ،عدن أيب صدا ذكدوان ،عدن بعدض أصدحاب
( )1التقريب (.)418
( )2سرح معاين الثاس (.)203/4
( )3الناسخ ااملنسوخ (.)339/2
( )4معرفة اللحابة (.)361/1
( )5تلخيص املتشابه يف الرسم (.)206/1
( )6اهم الذين يسكنون يناسج املدينة.
( )7قا أبو دااد يف السنن ( :)163/4يع اجلاللة.
اقا احلريب يف غريب احلديث ( :)116/1يعىن اليت جتو يف القرية ،تذهب اجتئ ألكل العذس .
( )8املسند (.)176/37
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الن دديب  ق ددا  :ج دداء سح ددل إ الن دديب  فق ددا  :ي ددا سس ددو اهلل  إن لف ددالن ل ددة يف ح ددائقي ،فم ددره
فليبعنيها أا ليهبها يل ،قا  :فأ الرجل ،فقا سسو اهلل ( :افعل الك هبا لة يف اجلنة .)1()...
مثال ر:ر :ما سااه أمحد من طريق سعبة ،عن أَيب بشر ،عن أَيب عمً بدن أَندن ،عدن عمومتده
من أَصحاب النيب ( :أَنه جاء سكب إ النيب  ،فشهداا أَ م سأَاه باألَمن .)2()...
مث ااال ر :اار :م ددا أينرج دده النس ددائي م ددن طري ددق اللي ددث ،ع ددن حي ددىي ،ع ددن بش ددً ب ددن يس دداس ،ع ددن
أصحاب سسو اهلل  أ م قالوا( :سينص سسو اهلل  يف بيع العرايا خبرصها)(.)3
اهددذا النددوع ينبعددي فيدده أن يكددون التددابعي صددرح بالسددماع مددن اللددحايب ،ينوفًددا مددن تدليسدده ،أا
إسساله حي حيمل حديثه عل االتلا .
قا الزسكشي" :اال يندالض أن ِ
املرسدل إذا كدان غدً ثقدة ال يقبدل إسسداله ،فدإن كدان ثقدة اعدرض
أندده يأينددذ عددن الضددعفاء ،فددال حيددتج مبددا أسسددله ،سدواء التددابعي اغددًه ،اكددذا مددن عددرض بالتدددلين اجملمددع
علي دده ،ح ددي يل ددرح بالتح ددديث ،اإن ك ددان ال ي ددراي إال ع ددن ثق ددة فمرس ددله اتدليس دده ه ددل يقب ددلل في دده
ينالض"(.)4
اقا " :نعم َسَرط اللًيف يف قبوله حتقيق مساعه منده بدأن يقدو ( :مسعدأ سجدالً) ،فأمدا لدو قدا
عددن سجددل مددن اللددحابة فددال يقبددل ،ألين ال أعلددم مسددع التددابعي مددن ذلددك الرجددل أم الل إذ التددابعي قددد
حيدددث عددن سجددل أا سجلددني عددن اللددحايب ،اال أدسي أمكددن لقدداءه ذلددك الرجددل أم الل  ...قددا  :فلددو
علمددأ إمكاندده جلعلتدده كمدددسك العلددر ،اقددا يف مدددسك العلددر :إندده عل د عدددم السددماع حددي يتحقددق
مساعه منه"(.)5
اقا العراقي" :فرق أبو بكر اللًيف من الشافعية يف كتاب الدالئل بني أن يرايه التدابعي عدن
اللددحايب معنعنًددا ،أا مددع التل دريح بالسددماع ،فقددا  :اإذا قددا يف احلددديث بعددض التددابعني :عددن سجددل
من أصحاب النيب  ال يقبل ،ألين ال أعلم مسع التابعي من ذلك الرجل ،إذ قد حيدث التدابعي عدن
سجل ،اعن سجلني ،عن اللدحايب ،اال أدسى هدل أمكدن لقداء ذلدك الرجدل أم الل فلدو علمدأ إمكانده
( )1السابق.
( )2املسند (.)186/34
( )3السنن (.)694
( )4البحر احملي (.)411/4
( )5النكأ (.)463/1
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منه جلعلته كمدسك العلر ،قا  :اإذا قا  :مسعأ سجالً مدن أصدحاب سسدو اهلل  قبدل ،ألن الكدل
عدددا انتهد كددالم اللددًيف ،اهددو حسددن متجدده ،اكددالم مددن أطلددق قبولدده حممددو علد هددذا التفلدديل،
ااهلل أعلم"(.)1
اكذا صوب األبادنَاسي كالم اللًيف(.)2
اقا البقاعي" :اال يتجه كالم اللًيف إال بعد تقييد املعنعن بكونه مدلن"(.)3
ااعددرتض عل د كددالم اللددًيف احلددافظ ابددن حجددر قددائالً" :فقددد حك د سدديخنا كددالم أيب بكددر
الل ددًيف يف ذل ددك اأق ددره ،افي دده نغ ددر ،ألن الت ددابعي إذا ك ددان س دداملا م ددن الت دددلين محل ددأ عنعنت دده علد د
ً
السددماع ،اإن قلددأ :هددذا إمنددا يددأيت يف حددق كبدداس التددابعني الددذين جددل ساايددتهم عددن اللددحابة  بددال
ااسقة ،اأما صعاس التابعني الذين جل ساايتهم عن التابعني فالبد من حتقدق إدساكده لدذلك اللدحايب،
االفرض أنه مل يسمه حي يعلم هدل أدسكده أم الل فينقددح صدحة مدا قالده اللدًيف ،قلدأ :سدالمته مدن
التدلين كافية يف ذلك ،إذ مداس هذا عل قو الغن به ،اهي حاصلة يف هذا املقام ،ااهلل أعلم"(.)4
أق ددو  :ل ددو س ددلمنا م ددا قال دده احل ددافظ يف ذل ددك ،الع ددرتض علي دده بع دددم مس دداع بع ددض الت ددابعني م ددن
اللحابة  ،فحين ذ البد من التلريح بالسماع حي تزا علة التدلين ااالنققاع.
ق ددا الس ددخااي" :لك ددن ل ددين ذل ددك علد د إطالق دده ،ب ددل ه ددو مقي ددد ب ددأن يك ددون امل ددبهم ص ددرح
مدلسا ،اهو ظاهر"(.)5
بالتحديث ادوه ،الحتما أن يكون ً
مدلسددا ،أا مددن ساى عندده مل يسددمع مندده
أقددو  :اكددذلك الدرااي عددن املددبهم الحتمددا أن يكددون ً
اال فرق.
مثال ا  :مددا أينرجدده النسددائي مددن طريددق زكريددا ،عددن أيب إسددحاق ،عددن عمددرا بددن ميمددون ،قددا :

حدددث بعددض أصددحاب الندديب ( ،أن الندديب  قددا  :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱠ( )6ثلددث القددرآن) (.)7
قا ( ، :أن النيب  بعض أصحاب النيب .)
( )1التقييد (.)74
( )2الشذا الفياح (.)151/1
( )3النكأ الوفية (.)388/1
( )4النكأ (.)652/2
( )5فتح املعيث (.)268/1
( )6سوس اإلينالن (.)1
( )7السنن الك ى (.)255/9
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أيضدا مدن طريدق احلداسث بدن فضديل األنلداسي ،عدن الزهدري ،عدن محيدد
مثال ر:ر :مدا أينرجده ً
نفرا من أصحاب النديب  حددثوه أ دم مسعدوا سسدو اهلل  يقدو )...:
بن
عبدالرمحن بن عوض (أن ً
فذكره(.)1
مثااال ثالااث :مددا أينرجدده النسددائي سمحدده اهلل قددا  :أين نددا أمحددد بددن عبددد الواحددد ،قددا  :حدددثنا
مراان ،قا  :حدثنا الليث اذكر أينر قبله ،قاال :حدثنا عبيداهلل بن أيب جعفر ،عن احلسن بدن عمدرا
بددن أميددة الضددمري ،أندده حدثدده أن سجدداالً مددن أصددحاب سسددو اهلل  حدددثوه أن سسددو اهلل  قددا :
(أميا أمة كانأ حتأ عبد فعتقأ فهي باخلياس ما مل يقأها زاجها)(.)2
أما إذا عنعنه فإنه ااحلالة هذه ال يلمن معه التدلين ااإلسسا إذا كان ممن يتعاطامها.
مثال ا  :مددا أينرجدده أبددو دااد مددن طريددق بقيددة ،عددن ددً بددن سددعد ،عددن ينالددد بددن معدددان ،عددن
أصحاب النيب ( ،أن النيب  سأى سجالً يللي .)3()...
كثًا"(.)4
اينالد بن معدان يرسل .قا عنه احلافظ ابن
حجر" :ثقة عابد ،يرسل ً
()5
قا البيهقي" :كذا يف هذا احلديث ،اهو مرسل" .
منققعا( ،)6بدليل أنه قدا يف السدنن
يع بذلك أنه منققع ،عل اصقالح من يسمي املرسل
ً
اللعرى" :اساينا عن ينالد بن معدان ،عن بعدض أصدحاب النديب ( أن النديب  سأى سجدالً يلدلي
ايف ظهر قدمه ملعة قدس الدسهم مل يلبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء االلال ) ،اهذا منققع"(.)7
مثااال ر:اار :مددا سااه النسددائي مددن طريددق محدداد ،عددن أيددوب ،عددن أيب قالبددة ،عددن بعددض أزااج
النيب ( أن النيب  كان يلبح جنبًا من غً احتالم ايلوم)(.)8
( )1السابق (.)257/9
( )2السابق (.)24/5
( )3السنن (.)121/1
( )4التقريب (.)291
( )5السنن (.)83/1
( )6قا الشافعي يف الرسالة ( :)461املنققع وتلف ،فمن ساهد أصحاب سسو اهلل  مدن التدابعني ،فحددث
منققعا عن النيب  اعت عليه بأموس.
حديثًا
ً
( )7السنن اللعرى (.)43/1
( )8السنن الك ى (.)267/3
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اأبو قالبة عبداهلل بن زيد اجلرمي قا عنه احلافظ" :ثقة فاضل ،كثً اإلسسا "(.)1
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده الققيعددي مددن طريددق حممددد بددن يزيددد الواسددقي( ،)2اأبددو نعدديم مددن طريددق
يزيد بدن هداسان( ،)3ااجلوسقداين مدن طريدق حممدد بدن يزيدد( ،)4كالمهدا عدن أصدب بدن زيدد ،عدن ينالدد بدن
كثددً ،عددن ينالددد بددن د َسيددك ،عددن سجددل مددن أصددحاب الندديب  قددا  :قددا سسددو اهلل ( :مددن قددا
علي ما مل أقل فليتبوأ بني عي جهنم مقعده).
اقا اجلوسقاين" :اينالد بدن دسيدك سدامي عسدقالين مدن أهدل الرملدة ،ساى عدن ابدن حمًيدز ،امل
يسمع سيًا من أحد أصحاب النيب ."
قا احلافظ ابن حجر" :ثقة يرسل ،من الثالثة"(.)5
اهم عنده" :القبقة الوسق من التابعني كاحلسن اابن سًين"(.)6
أحدا من اللحابة .)7(
امل يذكر البخاسي يف سيوينه ً
اكذا فعل ابن أيب حامت(.)8
اقا احلافظ املزي" :ساى عن عبداهلل بن عمدر بدن اخلقداب امل يدسكده ... ،اقبداث بدن أسديم،
ايعل بن منية مرسل ،اعائشة  امل يدسكها"(.)9
مثااال ر:اار :أينددرج ابددن املدددي ( ،)10االب دزاس عددن حممددد بددن املثددىن االلفددظ لدده( ،)11كالمهددا عددن
املعتمر بن سدليمان ،قدا  :أنبأندا أيب ،عدن احلسدن ،عدن سجدا ذاي عددد مدن أصدحاب سسدو اهلل 
أ م قالوا( :أفقر احلاجم ااحملجوم).
( )1التقريب (.)508
( )2جزء األلف ديناس (.)482
( )3معرفة اللحابة (.)3126/6
( )4األباطيل ااملناكً (.)230/1
( )5التقريب (.)285
( )6التقريب (.)81
( )7التاسيخ الكبً (.)146/3
( )8اجلرح االتعديل (.)328/3
( )9هتذيب الكما ( ،)53/8اانغر :املراسيل البن أيب حامت (.)52
( )10العلل (.)94
( )11احلجامة لللائم (.)60
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مث ذكر علي بن املدي مجلة من اللحابة  مل يسمع منهم احلسن البلري.
قا العراقي" :اميكن أن يكون لدين بداينتالض ،فقدد ساي عدن احلسدن ،عدن سجدا ذاي عددد
مدن أصددحاب الندديب  ،إالَّ أن بعددض مددن مسددي مددن اللددحابة مل يسددمع مندده احلسددن ،مددنهم :علددي،
اثوبان ،اأبو هرير  عل ما قيل"(.)1
مثااال ر:اار :مددا سااه أبددو دااد ،قددا  :حدددثنا موسد بددن إمساعيددل ،ثنددا محدداد ،عددن أَيددوب ،عددن عكرمددة،
عن بعض أَزااج النيب ( أ ََّن النيب  كان إذا أَساد من احلائض سيًا أَلق عل فرجها ثوبًا)(.)2
اقولدده( :عددن بعددض أَزااج الندديب  )حيتمددل أن تكددون عائشددة سضددي اهلل عنهددا ،فقددد اسد عنهددا
مثل ذلك ،اقد قيل إن عكرمة مل يسمع منها.
قا أبو حامت" :مل يسمع من عائشة .)3("
مثااال ر:اار :مددا أينرجدده عبدددالرزاق عددن معمددر ،عددن سددعيد بددن عبدددالرمحن اجلحشددي( ،)4عددن
بعددض أسددياينهم( ،أن سسددو اهلل  انقلددق إ سجددل مددن األنلدداس يلتمسدده ،فلددم جيددده ،فجلددن حددي
جاء الرجل .)5()...
اسعيد بن عبدالرمحن من صعاس التابعني فهو من القبقة اخلامسة ،ايرسل عن بعض اللدحابة
 كما يف كتب املراسيل( ،)6فالبد من تلرحيه بالسماع من سيوينه لتلحيح حديثه.
قددا األثددرم" :قلددأ أليب عبددداهلل :إذا قددا سجددل مددن التددابعني :حدددث سجددل مددن أصددحاب الندديب
 امل يسمه ،فاحلديث صحيحل قا  :نعم"(.)7
اقددا البخدداسي" :مسعددأ عبددداهلل بددن ال دزبً احلميدددي يقددو  :إذا صددح اإلسددناد عددن الثقددات إ
سجددل مددن أصددحاب الندديب  فهددو حجددة ،اإن مل يسددم ذلددك الرجددل ،ألن أصددحاب الندديب  كلهددم
عدا "(.)8
( )1انغر :عمد القاس (.)38/11
( )2السنن (.)186/1
( )3املراسيل (.)158
( )4قا احلافظ يف التقريب ( :)382صداق ،من اخلامسة.
( )5امللنف (.)439/11
( )6انغر :املراسيل البن أيب حامت (.)73
( )7انغر :الكفاية للخقيب البعدادي ( ،)509/2ابيان الوهم ااإليهام البن الققان (.)611/2
( )8انغر :بيان الوهم ااإليهام (.)611/2
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اصحة اإلسناد تستلزم نفي التدلين ااإلسسا  ،امها من علل االتلا .
اقد اسد عن اإلمام أمحد ما يقتضي قبوله اإن مل يلرح التابعي بالسماع.
قددا سمحدده اهلل :حدددثنا إبدراهيم بددن أيب العبددارب ،ثنددا بقيددة ،حدددث ددً بددن سددعد ،عددن ينالددد بددن
معدان ،عن بعض أزااج النيب  ... قا األثرم :قلأ ألمحد :هذا إسناد جيدل قا  :نعم"(.)1
اكددذا احلدداكم ،فقددد أينرجدده مددن طريددق ابددن إسددحاق ،قددا  :حدددث ثددوس بددن يزيددد ،عددن ينالددد بددن
معدان ،عن أصحاب سسو اهلل  أ م قالوا( :يا سسو اهلل  أين نا عن نفسك .)2()...
مث قددا عقبدده" :ينالددد بددن معدددان مددن ينيدداس التددابعني ،صددحب معدداذ بدن جبددل  ،فمددن بعددده
من اللحابة  ،فإذا أسند حديثًا عن اللحابة ،فإنه صحيح اإلسناد".
اقا ابن كثً" :اهذا إسناد جيد"(.)3
اهو ظاهر تلرض ابن الققان الفاسي ،فإنه قا عن حديث سااه بشً بدن يسداس ،عدن سجدا
من أصحاب النيب  قا " :ابشً بن يساس قد سهد هللالء الذين سااه عدنهم باللدحبة ،اهدو يدراي
عن مجاعة من اللحابة األنلاس .)4("
فهددلالء األئمددة مل يشددرتط يف كالمهددم تل دريح التددابعي بالسددماع مددن اللددحايب ،العلدده عندددهم
حممو عل التفليل السابق.
أما ما ساي عدن ابدن املددي مدن ذلدك فدال يلدح ،قدا ابدن حدزم" :احددثنا محدام ،ندا عبدارب بدن
أصددب  ،نددا حممددد بددن عبدددامللك بددن أميددن ،نددا أبددو حممددد حبيددب البخدداسي -هددو صدداحب أيب ثددوس ثقددة
مشددهوس -نددا حممددد بددن سددهل ،مسعددأ علددي بددن املدددي يقددو  :دينلددأ عل د أمددً املددلمنني فقددا يل:
دندا فدديمن سددب الندديب  فيقتددلل قلددأ :نعددم ،فددذكرت لدده حددديث عبدددالرزاق ،عددن
أتعددرض حددديثًا مسد ً
معمدر ،عددن مسدداك بددن الفضددل ،عددن عددرا بددن حممددد ،عدن سجددل مددن بلقددني قددا  :كددان سجددل يشددتم الندديب
دداا يل)ل فقددا ينالددد بددن الوليددد  :أنددا ،فبعثدده الندديب  إليدده
 فقددا  :الندديب ( :مددن يكفي د عد ً
()5
مسندا ،هو عن سجل ،فقلأ :يا أمً امللمنني هبدذا يعدرض
فقتله)  ،فقا له أمً امللمنني :لين هذا ً
( )1التعليقة البن عبداهلادي (.)157
( )2املستدسك (.)95/5
( )3التفسً (.)360/4
( )4بيان الوهم ااإليهام (.)593/2
( )5احلددديث أينرجدده أبددو عبيددد القاسددم بددن سددالم يف األم دوا ( )193قددا  :حدددثنا عبدددالرمحن بددن مهدددي ،عددن
عبداهلل بن املباسك ،عن معمر به.
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هددذا الرجددل اهددو امسدده ،اقددد أتد الندديب  فبايعدده ،اهددو مشددهوس معددراض ،قددا  :فددأمر يل بددألف ديندداس،
قددا أبددو حممددد سمحدده اهلل :هددذا حددديث مسددند صددحيح ،اقددد سااه علددي بددن املدددي عددن عبدددالرزاق كمددا
ذكره ،اهذا سجل من اللحابة معراض امسه الذي مساه به أهله سجل من بلقني"(.)1
اهذا القلة ال تلح يف سندها حممد بن سهل مل يتبني يل من هو.
قددا احلددافظ" :حممددد بددن سددهل مددا عرفتدده ،ايف طبقتدده حممددد بددن سددهل العقدداس ،سمدداه الددداسقق
بالوضع"(.)2
اأما قو ابن حزم (هذا حديث مسند صحيح) فهو مرداد من اجوه:
()3
األول :أن احلديث يف سنده عرا بن حممد بن عقية السعدي قا عنه احلافظ" :مقبو " .
جرحا اال تعديالً(.)4
امل يذكر فيه ابن أيب حامت ً
الثاني :أن عرا بن حممد مل نا أن هذا الرجل صحايب.
الثالث :أن ابن حزم تناقض فمر يقبدل قدو التدابعي عدن سجدل عدن النديب  ،امدر يدرده ،فقدد
قا عقب حديث سااه من طريق عبداهلل بن سقيق عن سجل من بلقدني قلدأ :يدا سسدو اهلل  :هدل
أحدد أحددق بشديء مددن املعددنمل قدا ( :ال حددي السدهم يأينددذه أحدددكم مدن جنبدده  ،)...قدا " :هددذا عددن
سجل هو ال يدسى أصدق يف ادعائه اللحبة أم الل"(.)5
اهذا الذي سده هنا هو أاضح مدن الدذي قَبِلده هنداك ،فهاهندا قدا الرجدل( :قلدأ يدا سسدو اهلل
 ،)فددد علد صددحبته خبقابدده للندديب  ،اأمددا هندداك فقددا  ( :كددان سجددل يشددتم  )...فلددين فيدده مددا
يشعر بكونه صحايب.
قا ابن الققان" :اما دسى أن أبدا حممدد بدن حدزم ال يقبدل مدن ال يعدرضل ،سدواء ادعد لنفسده
الثقة أا اللحبة ،ما مل نا تابعي ثقة بلحبته ،فحين ذ نقبل نقله"(.)6
قددا الددداسقق " :ندداقض ابددن حددزم فددذكر يف اجلهدداد حددديث عبددداهلل بددن سددقيق عددن سجددل مددن
( )1احملل (.)237/12
( )2اإلصابة (.)446/2
( )3التقريب (.)675
( )4اجلرح االتعديل (.)397/6
( )5احملل (.)250/7
( )6بيان الوهم ااإليهام (.)605/2

- 409 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي
()1

بلقني "...مث ذكره.
اال ددذي يقتض دديه االحتي دداط للرااي ددة إذا ك ددان الت ددابعي مم ددن ع ددرض عن دده أن دده ي دددلن أا يرس ددل أال
يلحح حديثه حي يلرح بالسماع ،فإن كان بريًا من التدلين ااإلسسا محلدأ عنعنتده حين دذ علد
السماع.
اليااوع الثالااث :أن يكددون ال درااي عددن اجلماعددة سجددل مددن التددابعني ،امل يلددرح بكددون اجلماعددة
الذين ساى عنهم من اللحابة:
مثاله :ما أينرجه البيهقي من طريق احلكم بن موس  ،ثندا صددقة بدن موسد  ،عدن يزيدد بدن أيب
مددرن ،ثنددا القاسددم بددن ويمددر  ،ثنددا عبددداهلل بددن عكدديم ،ثنددا مشدديخة لنددا مددن جهينددة (أن الندديب  كتددب
إليهم أن ال تستمتعوا من امليتة بشيء)(.)2
اأينددرج مددن طريددق املفضددل بددن غسددان قددا  :قددا أب ددو زكري ددا -يع د حيددىي بددن معددني -حددديث
عبددداهلل بددن عكدديم (جاءنددا كتدداب سسددو اهلل  أال تنتفعدوا مددن امليتددة بإهدداب اال علددب) يف حددديث
ثقات النارب (حدثنا أصدحابنا أن النديب  كتدب أال تنتفعدوا) قدا الشديخ :يعد بده أبدو زكريدا سمحده اهلل
تعليل احلديث بذلك"(.)3
اقا الرتمذي" :مسعأ أمحد بدن احلسدن يقدو  :كدان أمحدد بدن حنبدل يدذهب إ هدذا احلدديث
ملددا ذكددر فيدده قبددل افاتدده بشددهرين ،اكددان يقددو  :كددان أينددر أمددر الندديب  ،مث تددرك أمحددد بددن حنبددل هددذا
احلديث ملدا اضدقربوا يف إسدناده ،حيدث ساى بعضدهم ،فقدا  :عدن عبدداهلل بدن عكديم ،عدن أسدياخ مدن
جهينة"(.)4
اقددا الرتمددذي" :هددذا حددديث حسددن( ،)5ايددراى عددن عبددداهلل بددن عكدديم ،عددن أسددياخ لدده هددذا
احلديث".
اقددا القحددااي" :فَح ِّقد َدق مددا يف هددذا احلددديث أ َّ
َن ابددن عكدديم مل يكددن سددهد ذلددك مددن كتدداب
سسو اهلل  ،اال حضر قراءته ،عل من ذكر فيه أَنه قر عليه ،اكان هلالء األسدياخ مدن جهيندة مل
( )1انغر :اإلصابة (.)446/2
( )2السنن (.)25/1
( )3السابق (.)15/1
( )4السنن (.)344/3
( )5قا النواي يف اجملموع ( :) 272/1اال يقدح يف هذبن اجلوابني قو الرتمذي (إنه حديث حسدن) ،ألنده قالده
عن اجتهاده ،اقد بني هو اغًه اجه ضعفه.
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يسموا لنا فنعرفهم انعلم أَ م ممن يليندذ مثدل هدذا عدنهم للدحبتهم لرسدو اهلل  ،أَا ألَحدوا فديهم
سوى ذلك توجب قبو سااياهتم ،املا مل جند ذلك هلم مل تقم هبذا احلديث عندنا حجة"(.)1
أيضا بأنه مضقرب ،اعن مشيخة هولني مل تثبأ صحبتهم"(.)2
اقا النواي" :اعللوه ً
اأما ابن حبان فذهب إ صحة احلديث اسد دعوى االضدقراب فقدا " :هدذه اللفغدة (حددثنا
مشدديخة لنددا مددن جهينددة) أامهددأ عاملددا مددن النددارب أن اخلد لددين مبتلددل ،اهددذا ممددا نقددو يف كتبنددا :إن
ً
اللحايب  قد يشهد النيب  ،ايسمع منه سيًا ،مث يسمع ذلك الشيء عن من هدو أعغدم ينق ًدرا
منه ،عدن النديب  ،فمدر د عمدا سداهد ،اأيندرى يدراي عمدن مسدع ،أال تدرى أن ابدن عمدر سضدي اهلل
عنهمدا سدهد سدلا ج يددل  سسدو اهلل  عدن اإلميددان ،امسعده عدن عمددر بدن اخلقداب  ،فمددر
أيند مبددا سدداهد ،امددر ساى عددن أبيدده  مددا مسددع ،فكددذلك عبددداهلل بددن عكدديم سددهد كتدداب امللددقف
 ،حيث قر عليهم يف جهينة ،امسع مشايخ جهينة يقولون ذلك ،فأدى مر ما سدهد ،اأيندرى مدا
مسع من غً أن يكون يف اخل انققاع"(.)3
اعبد اهلل بن عكيم له إدساك ،قدا ابدن أيب حدامت" :سدألأ أيب عدن عبدد اهلل بدن عكديمل قلدأ:
إندده يددراي عددن الندديب  أندده قددا ( :مددن علددق سدديًا اكددل إليدده) ،فقددا  :لددين لدده مسدداع مددن الندديب  ،إمنددا
كتددب إليدده ،قلددأ :أمحددد بددن سددنان أدينلدده يف مسددنده ،قددا  :مددن سدداء أدينلدده يف مسددنده عل د اجملدداز،
قا أبو زسعة يف حديث ابن عكيم ( :كتب إليه النيب  ،)اقا أبو زسعدة:مل يسدمع ابدن عكديم مدن
النيب  اكان يف زمانه ،مسعأ أيب يقو  :ال يعرض له مساع صحيح ،أدسك زمان النيب .)4("
مث ااال ر :اار :أينرج دده البيهقددي م ددن طريددق احلس ددن بددن عل ددي ،ثنددا عب دددالرزاق ،أنبددأ معم ددر ،ع ددن
الزهددري ،عددن أيب سددلمة بددن عبدددالرمحن اسددليمان بددن يسدداس ،عددن سجددا مددن األنلدداس أن الندديب  قددا
ليهود ابدأ هبم( :حيلف منكم قسون سجالً ،فأبوا :فقا ل نلاس استحقوا  ،)...قا  :اهدذا مرسدل
برتك تسمية الذين حدثومها"(.)5
اأبو سلمة بن عبد الرمحن اسليمان بن يساس كالمها من التابعني.
( )1سرح مشكل الثاس (.)284/8
( )2اجملموع سرح املهذب (.)272/1
( )3اللحيح (.)95/4
( )4املراسيل (.)103
( )5السنن (.)122/8
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مثااال ر:اار :مددا سااه أبددو دااد مددن طريددق سددعبة ،عددن عمددرا بددن مددر مسعددأ ابددن أيب ليلد قددا :
أحيلأ اللال ثالثة أَحوا  ،قا  :احدثنا أَصدحابنا أ َّ
َن سسدو اللَّده  قدا ( :لقدد أَعجبد أَن تكدون
صال املسلمني .)1()...
اقد اينتلف عل ابن أيب ليل فيه(.)2
دندا ،اإال
قا املنذسي" :إن أساد اللحابة  فهو قد مسع من مجاعة من اللدحابة فيكدون مس ً
فهو مرسل"(.)3
قا احلافظ بعد كالم املنذسي السابق" :يف سااية أيب بكر ابن أيب سيبة اابن ينزميدة االقحدااي
االبيهقي (حدثنا أصحاب حممد  ،)فتعني االحتمدا األا  ،اهلدذا صدححها ابدن حدزم ،اابدن دقيدق
العيد"(.)4
أقو  :لكن الذين مسوا من اللحابة  يف بعض الراايات مل يسمع ابن أيب ليلد مدنهم ،قدا
ابدن ينزميددة" :اسااه حلددني ،عدن ابددن أيب ليلد مرسدالً ،فلدم يقددل :عددن عبددداهلل بدن زيددد ،اال عددن معدداذ،
اال ذكددر أحد ًددا مددن أصددحاب الندديب  ،إمنددا قددا  :ملددا سأى عبددداهلل بددن زيددد  مددن النددداء  ...اسااه
الثددوسي ،عددن حلددني ،اعمددرا بددن مددر  ،عددن عبدددالرمحن بددن أيب ليل د  ،امل يقددل :عددن معدداذ ،اال عددن
عب ددداهلل ب ددن زي ددد  ،اال ق ددا  :ح دددثنا أص ددحابنا ،اال أص ددحاب حمم ددد  ،ب ددل أسس ددله  ...مث ق ددا :
مسعأ حممد بن حيىي يقو  :اابن أيب ليل مل يدسك ابن زيد .)5("
اقددا " :اعبدددالرمحن بددن أيب ليل د مل يسددمع مددن معدداذ بددن جبددل ،اال مددن عبددداهلل بددن زيددد بددن
عبدسبه صاحب األذان ،فعً جايز أن حيتج خب غً ثابأ عل أينباس ثابتة"(.)6
اقددا البيهقددي" :ااحلددديث مددع االينددتالض يف إسددناده مرسددل ،ألن عبدددالرمحن بددن أيب ليل د مل
يدسك معاذًا اال عبداهلل بن زيد سضي اهلل عنهما ،امل يسم من حدثه عنهما ،اال عن أحدمها"(.)7
اقا " :اسااه سعبة ،عن عمرا بن مر  ،عن عبدالرمحن حدثنا أصحابنا قدا ( :كدان الرجدل إذا
( )1السنن (.)85
( )2انغر :صحيح ابن ينزمية (.)197/1
( )3وتلر سنن أيب دااد (.)279/1
( )4تلخيص احلبً (.)566/2
( )5اللحيح (.)198/1
( )6السابق (.)200/1
( )7السنن الك ى (.)421/1
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جاء  )..فذكر معناه ،اذلك أَصح ،ألَن عبدالرمحن بن أَ ليل مل يدسك معاذًا"(.)1
أقو  :تابع سعبة عل قوله (حدثنا أصحابنا) زيدد بدن أيب أنيسدة ،فديمكن أن يقدا  :إن كاندأ
ساايددة س ددعبة حمفوظ ددة فيحم ددل عل د أن ال ددذي حدث دده غ ددً أصددحاب الن دديب  ،اتك ددون سااي ددة (ح دددثنا
أصددحاب حممددد  )سدداذ  ،ايليددده أندده جدداء يف ساايددة أيب معاايددة ،عددن األعمددب ،ع ددن عبددداهلل بددن
يساس ،عن ابن أيب ليل  ،عن أسياينه ،ااهلل أعلم.
مثال ر:ر :ما أينرجه النسائي من طريق ابن املباسك ،عن محز بن حبيب الزيات ،عدن احلكدم
بن عتيبة ،عن بعض أصحابه (أن سسو اهلل  بعث أسقم بن أيب أسقم ساعيًا عل اللدقة.)2()...
هكذا سااه محز الزيات ،اينالفه :سعبة ،فرااه عن احلكم بن عتيبة ،عن عبيداهلل بن أيب سافدع،
عن أبيه ،عن النيب  ،فبان أن محز الزيات أسسل احلديث ،فأسق منه أيب سافع مو النيب .
ااحلكددم بددن عتَدايبددة مددن التددابعني ،قددا عندده احلددافظ" :ثقددة ثبددأ فقيدده ،إال أندده سمبددا أسسددل ،مددن
اخلامسة"(.)3
قا السخااي" :مث إن صوس املسألة يف اقوع ذلك من غً التابعي ،فأمدا لدو قدا التدابعي عدن
سجل فال لو :إما أن يلفه باللحة أم الل فإن مل يلدفه هبدا فدال يكدون ذلدك متلدالً ،الحتمدا أن
يكون تابعيًا آينر ،بل هو مرسل عل بابه"(.)4
أيضا:
اليوع الرابع :أن يكون الرااي عن اجلماعة من التابعني ااجلماعة منهم ً
اذلك إما أن يكون اجلماعة من التابعني صرحيًا أا تد الرااية عل كو م منهم:
فماان األول :مددا سااه ابددن أيب حددامت قددا  :حدددثنا أبددو زسعددة ،عددن دح دديم ،عددن عم ددرا بددن أيب
سلمة ،عن سعيد بدن عبددالعزيز( ،)5عدن يزيدد بدن أيب مالدك ،قدا  :حددثنا بعدض أصدحاب أندن ،عدن
ساجدا)(.)6
أنن - يع عن النيب  -قا ( :فرجعأ فأتيأ السدس املنته فخرست
ً
( )1السنن الك ى (.)296/2
( )2السنن الك ى (.)86/3
( )3التقريب (.)263
( )4فتح املعيث (.)269/1
( )5قا عنه احلافظ يف التقريب ( :)383ثقة إمام  ...لكنه اينتل يف أينر أمره.
( )6العلل (.)10/5
اقد سااه النسائي يف السنن ( ) 553/1من طريق ولد بن يزيد احلراين ،عن سعيد بن عبدالعزيز ،قا  :حدثنا يزيدد
بن أيب مالك ،قا  :حدثنا أنن بن مالك  به.
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امن طريق عمر بن أيب سلمة سااه ابن عساكر(.)1
ايزيد بن أيب مالك من الرابعة.
ومن الثاني :ما أينرج سعيد بن منلدوس فقدا  :ندا أبدو معاايدة ،عدن األعمدب ،عدن أ ظبيدان،
عددن أسددياينهم ،عددن أ أيددوب األنلدداسي  قددا ( :ينددرج غازيدًدا يف زمددن معاايددة  فمددرض ،فلمددا
حضره املوت قا ألصحابه :إذا أنا مأ فامحلوين فإذا صافقتم العدا فادفنوين حتأ أقدامهم)(.)2
لني بن جندب .قا احلافظ" :ثقة من الثانية"(.)3
أبو ظبيان هو :ح َ
مثال ر:ر :قا عبداهلل بن اإلمام أمحد" :حدث أيب ،ثنا اكيدع ،ثندا املسدعودي ،عدن أيب در،
ثنا أسيايننا اهلالليون قالوا :س ل ابن مسعود  عدن الرجدل يتوضدأ فيبددأ بشدماله قبدل مييندهل فدرينص
يف ذلك"(.)4
أبو ر قا عنه ابن أيب حامت" :األحنف االد الفرات بن أحندف أبدو در اهلداليل ،كدويف أدسك
اجلاهليددة ،سأى أنددن بددن مالددك  ،ساى عندده عبددداهلل بددن بشددر اهلدداليل ،اساى عددن س دريح ،ساى عندده
سعبة ،امسعر ،ااملسعودي ،اابنه الفرات"(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اباقي أصحاب سعيد :حيىي بن صدا الوحداظي ،اعبدداهلل بدن صدا  ،امدراان بدن حممدد ،االوليدد بدن مسدلم ،كلهدم
يراانه عنه بالعنعنة.
اقددو ولددد فيدده (حدددثنا أنددن  )ينقددأ ،اهددو معددداد يف أاهددام ولددد ،فقددد قددا عندده اإلمددام أمحددد (اجلددرح
االتعديل  :)347/8كان ال بأرب به ،كتبأ عنه ،اكان يهم.
اقا احلافظ يف التقريب ( :)928صداق له أاهام.
قا أبو زسعدة الدمشدقي يف تاس ده ( :)369/1امسعدأ أبدو مسدهر قدا  :سأيدأ أصدحابنا يعرضدون علد سدعيد
بن عبدالعزيز حديث املعراج عن يزيد بن أيب مالك ،عن أنن  ،فقلأ :يا أبا حممد ألين حدثتنا عن يزيد
بن أيب مالك ،قا  :حدثنا أصحابنا ،عن أنن  !قا  :نعم ،إمنا يقرؤان عل أنفسهم.
اقا ابن أيب حامت يف العلل :فس ل أبو زسعة :أيهما أصحل قا  :اللحيح حديث عمرا بن أيب سلمة.
اقا العالئي يف جامع التحليل ( )302يف ترمجة ابن أيب مالك :اساى حديث اإلسراء (عن أنن  ،)اجاء
فيه عنه (حدث بعض أصحاب أنن ،عن أنن  ،)اقا أبو مسهر :هذا هو اللواب ،ااألا مدلن.
( )1تاسيخ دمشق (.)282/65
( )2السنن (.)384/2
( )3التقريب (.)253
( )4األسامي االكىن (.)51
( )5اجلرح االتعديل (.)323/2
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اقا احلافظ" :وضرم ثقة من الثانية"(.)1
مثااال ر:اار :أينددرج أبددو دااد مددن طريددق األعمددب ،عددن إبدراهيم ،عددن عبدددالرمحن بددن يزيددد قددا :
(ص ددل عثم ددان  مب ددىن أس ًبع ددا فق ددا عب ددداهلل  :ص ددليأ م ددع الن دديب  سكعت ددني ،ام ددع أ بك ددر 
صدسا من إماستده مث أمتهدا  )...قدا
سكعتني ،امع عمر  سكعتني -زاد عن حفص -امع عثمان ً 
األعمب :فحدث معااية بن قر  ،عن أسياينه أن عبداهلل  صل أس ًبعا قدا  :فقيدل لده :عبدأ علد
عثمان  مث صليأ أس ًبعا ،قا  :اخلالض سر)(.)2
معااية بن قر من القبقة الثالثة.
مثال ر:ر :أينرج اإلمام أمحد من طريق سدامل بدن النعمدان ،قدا  :مسعدأ أسديايننا مدن ثقيدف،
ق ددالوا :أين ن ددا عثم ددان ب ددن أيب الع ددان  أن دده ق ددا  :ق ددا يل سس ددو اهلل ( :أم قوم ددك ،اإذا أمم ددأ
قومك فأينف هبم اللال  )...احلديث(.)3
االنعمان بن سامل قا عنه احلافظ" :ثقة من الربعة"(.)4
القسم الثاني :أن يكون قائل ذلك ممن دان التابعني:
مثالا  :مددا أينرجدده القحددااي مددن طريددق حفددص بددن غيدداث ،عددن األعمددب ،قددا  :ثنددا أصددحابنا،
عن عائشة سضي اهلل عنها ،عن النيب  يف حديث (دباغ امليتة طهوسها)(.)5
ااألعمب من القبقة اخلامسة.
قد ددا احلد ددافظ" :اخلامسد ددة :القبقد ددة اللد ددعرى مد ددنهم :الد ددذين سأاا الواحد ددد ااالثند ددني -يع د د مد ددن
اللحابة  -امل يثبأ لبعضهم السماع من اللحابة  كاألعمب"(.)6
مث ااال ر :اار :قددا ابددن سددعد :أين ن ددا يزيددد بددن ه دداسان ،قددا أين نددا س ددعبة بددن احلج دداج ،ع ددن
أيب عددون حممددد بددن عبيددد اهلل ،عددن احلدداسث بددن عمدرا الثقفددي ابددن أينددي املعددً  ،أين نددا أصددحابنا ،عددن
معدداذ بددن جبددل  قددا ( :ملددا بعث د سسددو اهلل  إ الدديمن ،قددا يل :ي تقضددي إن عددرض قضدداء،
قا  :قلأ :أقضي مبا يف كتاب اهلل ،قا  :فإن مل يكن يف كتاب اهلل ،قا  :قلأ :أقضي مبا قضد بده
( )1التقريب (.)121
( )2السنن (.)491/2
( )3املسند (.)204/26
( )4التقريب (.)1004
( )5سرح معاين الثاس (.)470/1
( )6التقريب (.)82
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الرسو .)1()... 
ااحلاسث بن عمرا قا عنه احلافظ " :هو من السادسة"(.)2
والطبقااة السادسااة قددا عنهددا احلددافظ" :طبقددة عاصددر اخلامسددة ،لكددن مل يثبددأ هلددم لقدداء أحددد
من اللحابة .)3("
مثال ر:ر :قا اإلمام أمحد :حدثنا حممدد بدن جعفدر ،حددثنا سدعبة ،عدن سدليمان ،عدن مندذس
الثوسي ،عن أسدياخ هلدم ،عدن أيب ذس  ،أن سسدو اهلل  سأى سداتني تنتقحدان ،فقدا ( :يدا أبدا ذس
هل تدسي فيم تنتقحان)ل قا  :ال ،قا ( :لكن اهلل يدسي ،اسيقضي بينهما)(.)4
امنذس بن يعل الثوسي من القبقة السادسة.
ِ
مثااال ر :اار :قددا اإلمددام أمحددد :حدددثنا أبددو معاايددة ،حدددثنا األعمددب ،عددن مشاددر بددن عقيددة ،عددن
أسدياينه ،عددن أيب ذس  ،قددا  :قلددأ :يددا سسددو اهلل  ،أاصد  ،قددا ( :إذا عملددأ سددي ة فأتبعهددا حسددنة
متحها) ،قا  :قلأ :يا سسو اهلل  أمن احلسنات ال إله إال اهللل قا ( :هي أفضل احلسنات)(.)5
مشر بن عقية من السادسة(.)6
مثال ر:ر :أينرج الق اين قا  :حدثنا أَمحد بدن عبددالوهاب بدن جندد  ،ثندا أَيب ،ثندا بقيدة ،عدن
أ اَسطددا بددن املنددذس ،عددن أَسددياخ هلددم ،عددن املقدددام بددن معدددي كددرب  ،قددا  ( :د سسددو اهلل  عددن
لقم ينداد الدااب)(.)7
اأسطا بن املنذس من السادسة(.)8
مثااال ر:اار :أينددرج ابددن أيب عاصددم مددن طريددق أيب األسددهب جعفددر بددن حيددان ،حدددثنا أسددياخ
حينا ،أن سجالً مدن احلدي يقدا لده :عرفجدة بدن أسدعد ( أصديب أنفده يدوم الكدالب ،فاهدذ أن ًفدا مدن
اسق ،فأن عليه ،فأمره النيب  أن يتخذ أن ًفا من ذهب)(.)1
( )1القبقات (.)347/2
( )2التقريب (.)212
( )3التقريب (.)82
( )4املسند (.)345/35
( )5املسند (.)385/35
( )6التقريب (.)440
( )7مسند الشاميني (.)414/1
( )8التقريب (.)126
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أبو األسهب من القبقة السادسة(.)2
مثال ر:ر :أينرج اإلمام أمحد ،قا  :حدثنا أبو اليمدان ،قدا  :حددثنا أبدو بكدر -يعد ابدن أيب
مددرن ،-عددن األسددياخ ،عددن فضددالة بددن عبيددد األنلدداسي  ،قددا ( :علمد الندديب  سقيددة ،اأمددرين أن
أسقي هبا من بدا يل)(.)3
اأبو بكر بن عبداهلل بن أيب مرن قا احلافظ عنه" :ضعيف من السابعة"(.)4
مثااال ر:اار :مددا سااه احلميدددي قددا  :ثنددا سددفيان ،قددا  :حدددثونا ،عددن منلددوس بددن عبددد الددرمحن،
عن أمه ،عن عائشة ( أن سسو اهلل  أامل عل بعض نسائه بشعً)(.)5
اابن عيينة من سؤارب القبقة الثامنة(.)6
املبحث السابع :من َقبِل من أهل العلم ما وقع يف إسناده مجاعة مبهمني:
أوثً :حممد بن هبادس الزسكشي (تد د د د  794هج):
قا سمحه اهلل" :اإسناده ال بأرب به ،اال يضره جهالة من مل يسم من أبناء اللحابة ،فإ م
عدد كثً"(.)7
ثانيًا :احلافظ ابن حجر العسقالين (تد  852هج):
قا سمحه اهلل حتأ احلديث الذي أينرجه البخاسي -من طريق ابن عيينة ،عن سبيب بن
غرقد  ،قا  :مسعأ احلي يتحدثون ،عن عرا  -قا " :اهو كما قا -يع ابن الققان
الفاسي -لكن لين يف ذلك ما مينع هرجيه ،اال ما حيقه عن سرطه ،ألن احلي ميتنع يف العاد
تواطلهم عل الكذب"(.)8
ثالثًا :احلافظ حممد بن عبد الرمحن السخااي (تد  902هج):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1الحاد ااملثاين (.)11/5
( )2التقريب (.)198
( )3املسند (.)379/39
( )4التقريب (.)1116
( )5املسند (.)115/1
( )6التقريب (.)395
( )7الآللئ املنثوس يف األحاديث املشهوس (.)17
( )8الفتح (.)633/6
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قا سمحه اهلل بعد احلديث الذي أينرجه أبو دااد من طريق ابن اهب ،حدث أبو صخر
املدي  ،أ َّ
َن صفوان بن سليم أين ه ،عن عد من أَبناء أَصحاب سسو اللَّه  ،عن آبائهم دنية(،)1
عن سسو اللَّه  قا ( :أال من ظلم معاه ًدا  )...قا " :اال يضره جهالة من مل يسم من أبناء
اللحابة ،فإ م عدد تنج به جهالتهم"(.)2
اقا  ... " :امن طريق ابن عدي سااها اخلقيب يف تاس ه اغًه ،اال يضر جهالة سيوخ ابن
عدي فيها ،فإ م عدد ينج به جهالتهم"(.)3
ابعا :العالمة حمدث العلر حممد ناصر الدين األلباين (تد  1420هج):
رً
قا سمحه اهلل يف احلديث الذي أينرجده أمحدد مدن طريدق صدفوان بدن عمدرا ،عدن املشديخة (أ دم
حضدراا غضديف بدن احلداسث الثمدايل  حدني اسدتد َس ادوقه ،فقدا ( :هدل مدنكم أحدد يقدرأ ﱣ ﱜﱢل
قا  :فقرأها صا بن سريح السكوين ،فلما بل أسبعني منهدا قدبض ،قدا  :اكدان املشديخة يقولدون :إذا
قرئأ عند امليأ ينفف عنه هبا ،اقرأها عيس بن املعمر عند ابن معبد).
قددا متعقبًددا اهليثمددي تضددعيفه احلددديث باجلماعددة اجملهدولني" :فمددن الواضددح أندده مل يلددنع سدديًا،
إسنادا حسنًا"(.)4
ألنه يع بذلك املشيخة اهم مجاعة من التابعني ،فلو أسنداه ،لكان ً
اقددا يف احلددديث الددذي أينددرج النسددائي مددن طريددق مسددعر ،عددن الوليددد بددن أيب مالددك ،قددا :
حدثنا أَصحابنا ،عن أيب عبيد بن اجلرح  قا ( :الليام جنَّة ما مل رقها).
قددا سمحدده اهلل" :اأصددحابه مجددع مددن التددابعني ،ال ش د تواطددلهم عل د الكددذب ،اال ت دوافقهم
عل الوهم"(.)5
أيضا يف حديث ابن عكيم" :أسياينه يف احلديث -عل فرض أنه لين فديهم صدحايب-
اقا ً
هددم مددن التددابعني املخضددرمني ،اأعل د طبقددة مددن ابددن عكدديم ،فددإن مل يكون دوا ثقددات مثلدده -اهددذا ممددا
أيضا -فهم مستوسان ،الكنهم مجع تنج جهالتهم بكثرهتم"(.)6
أستبعده ً
( )1أي الصقي النسب .انغر :عون املعبود (.)599/8
( )2املقاصد احلسنة (.)391
( )3فتح املعيث (.)136/2
( )4السلسلة الضعيفة (.)364/11
( )5السلسلة الضعيفة (.)984/13
( )6السلسلة اللحيحة (.)367/7
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اقا " :اعمومته مجع تنج جهالتهم مبجموع عددهم"(.)1
القول الراجح في المسألة:
االلد دواب م ددن ك ددالم أه ددل العل ددم اتل ددرفاهتم أن الس ددند ال ددذي في دده مجاع ددة مبهم ددني أن دده مع ددل
احدا أا أكثر إذا مل يسموا ،اإليك األدلة عل ذلك:
نهالتهم ،فال فرق بني أن يكون ا ً
أوثً :ق ددا اإلم ددام البخ دداسي" :ح دددثنا األايس ددي ،ق ددا  :ح دددثنا اب ددن أيب الزن دداد ،ع ددن أبي دده ،ع ددن
مشيخة من أهل اللالح ممن أدسك حدثوه عن النيب  ... اهذا بانققاعه أصح"(.)2
أيضا" :احلاسث بن عمدرا ابدن أيندي املعدً بدن سدعبة الثقفدي ،عدن أصدحاب معداذ،
ثانيًا :اقا ً
عن معاذ  ،ساى عنه أبو عون ،اال يلح ،اال يعرض إال هبذا ،مرسل"(.)3
ثالثًااا :قددا مكددي بددن عبدددان سااي كتدداب التمييددز لإلمددام مسددلم" :ثنددا مسددلم ،حدددث حممددد بددن
حامت ،ثنا حممد بن بكر ،ثنا ابن جريج ،قا  :قلأ للزهري :أيند ك عدرا  ،عدن عائشدة ،عدن النديب 
أندده قددا ( :مددن أفقددر يف تقددوع فليقضدده) ،قددا  :مل أمس دع مددن عددرا يف ذلددك سدديًا ،الكددن حدددث يف
ينالفددة سددليمان بددن عبدددامللك نددارب ،عددن بعددض مددن كددان سددأ عائشددة سضددي اهلل عنهددا أ ددا قالددأ:
دلما يقددو  :فقددد سددف ابددن
(أصددبحأ أنددا احفلددة سضددي اهلل عنهمددا )...فددذكر احلددديث ،مسعددأ مسد ً
جدريج يف ساايدة الزهدري هدذا احلدديث عدن اللدحيح ،فدال حاجدة بأحدد إ التنقدً عدن حدديث الزهددري
إ أكثر مما أبان عنه ابن جدريج مدن النقدر االتنقدً يف مجدع احلدديث إ هدولني ،عدن هدو  ،اذلدك
أنه قد قا له :حدث نارب ،عن بعض من كان سأ عائشدة سضدي اهلل عنهدا ،ففسدد احلدديث لفسداد
اإلسناد"(.)4
ابعااا :أيندرج أبددو دااد مددن طريددق ابدن املبدداسك ،عددن الدزبً بددن سدعيد اهلددامشي ،عددن أسددياينه سفعدده
رً
()5
(عليكم بأمهات األاالد فإ ن مباسكات األسحام) .
:امسااا :قددا الرتمددذي يف حددديث سااه حممددد بددن جعفددر اعبدددالرمحن بددن مهدددي ،كالمهددا عددن
ً
سددعبة ،عددن أيب عددون ،عددن احلدداسث بددن عمددرا ابددن أخ للمعددً بددن سددعبة ،عددن أنددارب مددن أهددل محددص،
( )1اللحيحة (.)232/3
( )2التاسيخ األاس (.)55/2
( )3التاسيخ الكبً (.)277/2
( )4التمييز لإلمام مسلم (.)193
( )5املراسيل له (.)181
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عن معاذ  ،ايف سااية اكيع ،عن سعبة قدا ( :عدن سجدا مدن أصدحاب معداذ  ،)قدا سمحده اهلل:
"هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه ،الين إسناده عندي مبتلل"(.)1
اقددا اجلوزجدداين" :ااحلدداسث بددن عمددرا هددذا هددو  ،اأصددحاب معدداذ  مددن أهددل محددص ال
يعرفون ،امبثل هذا اإلسناد ال يعتمد عليه يف أصل من أصو الشريعة"(.)2
اقا ابن اجلوزي" :ألن احلاسث بن عمرا هو  ،اأصحاب معاذ من أهل محدص ال يعرفدون،
اما هذا طريقه فال اجه لثبوته"(.)3
اقا ابن حزم" :اأما حديث معاذ  فإنه غدً صدحيح ،ألنده عدن احلداسث بدن عمدرا اهلدذيل  ...اال
أيضددا عددن سجددا مددن أهددل محددص مددن أصددحاب
يدددسى أحددد مددن هددو ،اال يعددرض لدده حددديث غددً هددذا ،مث هددو ً
أيضا ،اإمنا يلينذ عن الثقات املعرافني"(.)4
معاذ  ،اال جيوز أينذ الدين عن من ال يدسى من هو ً
اقا احلافظ ابن حجر عقب كالم الرتمذي السابق" :كدذا قدا  ،اكأنده نفد االتلدا باعتبداس
اإلهبام الذي يف بعض سااته ،اهو أحد القولني يف حكم املبهم"(.)5
سادسااا :مددا أينرجدده أمحددد عددن سددفيان ،عددن سددبيب ،أَندده مسددع احلددي د ان ،عددن عددرا البدداسقِي
ً
()6
(أ َّ
َن سسو اهلل  بعث معه بديناس يشرتي له أضحية . )...
اأينرجه أبو دااد عن مسدد ،عن سفيان به(.)7
ايف سااية البيهقي من طريق سعدان بدن نلدر ،عدن سدفيان قدا ( :مسدع قومده حيددثون عدن عدرا
الباسقي)(.)8
قدا البيهقدي" :قددا املدزين :تدرك الشددافعي هدذا املددذهب ،ااحدتج بدأن حددديث البداسقي  لددين
بثابأ"(.)9
( )1السنن (.)10/2
( )2األباطيل ااملناكً (.)244/1
( )3العلل (.)759/1
( ) 4اللادع يف الرد عل من قا بالقيارب االرأي االتقليد ااالستحسان االتعليل (.)423
( )5موافقة اخل اخل (.)118/1
( )6املسند (.)100/32
( )7السنن (.)677/3
( )8السنن الك ى (.)112/6
( )9معرفة السنن االثاس (.)328/8
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" :إمنا ضعفه ألن احلي غً معرافني"(.)1
اخلقايب" :ايف ين عرا أن احلي حدثوه ،اما كان هذا سبيله مل تقم به حجة"(.)2
ابن حجر" :فاحلديث هبذا ضعيف للجهل اهلم"(.)3
أيضددا" :اقددا الرافعددي يف التددذنيب( :هددو مرسددل) ،قلددأ :اللدواب أندده متلددل يف إسددناده
ً

اقا
اقا
اقا
اقددا
مبهم"(.)4
اابعا :مددا أينددرج أبددو دااد مددن طريددق ابددن اهددب ،حدددث أبددو صددخر املدددي أ َّ
َن صددفوان بددن
سا ً
سليم ،أين ه عن عد من أَبناء أَصحاب سسو اللَّده  ،عدن آبدائهم دنيدة ،عدن سسدو اللَّده  قدا :
معاهدا  )...احلديث.
(أال من ظلم
ً
قددا ابددن الققددان" :اذكددر عددن صددفوان بددن سددليم ،عددن عددد مددن أبندداء أصددحاب الندديب  ،عددن
أبددائهم ِدنايددة ،عددن سسددو اهلل  قددا ( :أال مددن ظلددم معاهددداً  )...احلددديث ،اسددكأ عندده ،امددا مثلدده
صحح للجهل بأحوا هلالء األبناء"(.)5
اقا املنذسي" :ااألبناء هولون"(.)6
ثاميًااا :أينددرج البيهقددي مددن طريددق هشدديم ،أَين نددا ينالددد ،عددن أَيب إسددحاق ،عددن بعددض أَصددحاب
علددي ،عددن عل د  قددا ( :ض دربتان :ض دربة للوجدده ،اض دربة للددذساعني) قددا " :اكالمهددا عددن علددي 
منققع"(.)7
تاسا ًاعا :قددا اجلوزجدداين" :اإمساعيددل قددا أبددو حددامت حممددد بددن حبددان :هددو سدديخ دجددا  ،ال حيددل
ذكره إال عل سبيل القدح فيه ،اجرير اأسياخ من قومه هولون"(.)8
عاشرا :ساق ابن عساكر حديثًا من طريق يونن بن بكدً ،عدن ابدن إسدحاق ،حددث االددي
ً
( )1تلخيص احلبً (.)1729/4
( )2معامل السنن (.)402/2
اجاءت عباس اخلقايب يف تلخيص احلبً ( :)1729/4هو غً متلل ،ألن احلي حدثوه عن عرا .
( )3الفتح (.)635/6
( )4تلخيص احلبً (.)1729/4
( )5بيان الوهم ااإليهام (.)599/2
( )6الرتغيب االرتهيب (.)7/4
( )7السنن الك ى (.)212/1
( )8األباطيل ااملناكً (.)187/2
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إسددحاق بددن يسدداس ،حدددث سجددا مددن بد مددازن ،عددن أيب ااقددد الليثددي  قددا ( :إين ألتبددع يددوم بدددس
سجدالً مددن املشددركني ألضدربه فوقددع سأسدده قبددل أن يلددل سديفني فعرفددأ أن غددًي قددد قتلدده)  ...مث قددا :
"كذا يف هدذه الراايدة ،اليسدأ مبحفوظدة ،ايف إسدنادها مدن جيهدل ،اإمندا كدان ذلدك يدوم الًمدوك ،اقدد
تقدم أنه أسلم يوم الفتح"(.)1
الحادي عشر :قدا ابدن اجلدوزي عندد حدديث أينرجده مدن سدنن أيب دااد مدن طريدق أ بشدر،
حدددث نفددر مددن أهددل البلددر  ،عددن أ بددرز األسددلمي ( أن سسددو اهلل  مل يلددل علد مدداعز بددن
مالك ،امل ينه عن اللال عليه) ،قا " :ااجلواب :أن هذا احلديث يرايه اهيل"(.)2
الثاني عشر :قا ابن الققان الفاسي ..." :فأمدا الثداين الدذي عدن ثدوس بدن زيدد ،عدن عكرمدة،
عددن ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا ،فمنققددع مددن أجددل أن أبددا دااد قددا فيدده( :حدددثنا غددً ااحددد ،عددن
حسني بن حممد)"(.)3
الثالااث عشاار :قدا ابددن كثددً اذكددر حددديث مددن عندد اإلمسدداعيلي مددن طريددق حبيددب بددن جندديح،
عدن بعددض أهدل املدينددة ،عددن ابدن عبددارب ،عدن عمددر  ،عددن النديب  قددا ( :ثالثدة يلعددنهم اهلل :سجددل
سغب عن االديه  .)...قا " :يف إسناده مبهم مل يسم"(.)4
الراب ااع عش اار :م ددا أينرج دده أمح ددد يف املس ددند ( )171/28م ددن طري ددق ص ددفوان ب ددن عم ددرا ،ع ددن
املشدديخة (أ ددم حضددراا غضدديف بددن احلدداسث الثمددايل  حددني اسددتد َسد ادوقه ،فقددا ( :هددل مددنكم أحددد
يق درأ ﱣ ﱜﱢل قددا  :فقرأهددا صددا بددن س دريح السددكوين ،فلمددا بل د أسبعددني منهددا قددبض ،قددا  :اكددان
املشيخة يقولون :إذا قرئأ عند امليأ ينفف عنه هبا ،اقرأها عيس بن املعمر عند ابن معبد)(.)5
اأعله اهليثمي نهالة املشيخة ،فقا " :سااه أمحد ،افيه من مل يسم"(.)6
اقا بعد ذكره حديثًا أينرج الق اين يف الكبً من طريق زهً بن معااية ،ثنا أبو إسحاق ،عن
أصحاب عبداهلل ،عن عبداهلل ( أنه كان يك صال العدا من يوم عرفة ،ايققع صال العلر .)...
( )1تاسيخ دمشق (.)277/67
( )2التحقيق (.)288/4
( )3بيان الوهم ااإليهام (.)590/2
( )4مسند الفاساق (.)428/1
( )5املسند (.)171/28
( )6اجملمع (.)322/2
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أيضا" :سااه الق اين يف الكبً ،اسجاله سجا اللحيح إال أن أبا إسحاق مل يسم من
قا ً
حدثه"(.)1
الخامس عشر :قا ابن كثً اذكر حديث من عند اإلمساعيلي من طريق حبيب بن جنيح،
عن بعض أهل املدينة ،عن ابن عبارب ،عن عمر  ،عن النيب  قا ( :ثالثة يلعنهم اهلل :سجل
سغب عن االديه  .)...قا " :يف إسناده مبهم مل يسم"(.)2
السادس عشر :قا الذهيب" :اقا يونن بن بكً ،عن ابن إسحاق ،حدث العبارب بن عبداهلل
ابن معبد ،عن بعض أهله ،عن ابن عبارب سضي اهلل عنهما قا  :ملا أت سسو اهلل  أبا طالب يف مرضه
قا ( :أي عم قل ال إله إال اهلل أستحل لك هبا الشفاعة يوم القيامة  .)...قا  :إسناده ضعيف ،ألن فيه
هوالً"(.)3
السابع عشر :قا ابن سسيد" :اقو الزهري يف هذا اإلسناد( :حدث سجا ) امل يسم
احدا منهم ،يدينل يف باب املققوع عل مذهب احلاكم اغًه"(.)4
ا ً
الثامن عشر :قا القاضي عياض" :أما قو الرااي :حدث غً ااحد ،أا حدث الثقة ،أا
حدث بعض أصحابنا ،فهذا ال يدينل يف باب املققوع ،اال املرسل ،اال املعضل عند أهل اللنعة،
إمنا يدينل يف باب اجملهو "(.)5
اقا النواي " :اهذا الذي قاله القاضي هو اللواب"(.)6
التاسع عشر :قا ابن حجر يف قو مسلم (حدثنا غً ااحد)" :فعده بعضهم يف املنققع،
االتحقيق أنه متلل يف إسناده مبهم"(.)7

( )1مع الزاائد (.)264/3
( )2مسند الفاساق (.)428/1
( )3تاسيخ اإلسالم (.)236/2
( )4غرس الفوائد (.)213
( )5إكما املعلم بفوائد مسلم (.)222/5
( )6سرح مسلم (.)219/10
( )7الفتح (.)308/5
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املبحث الثامن :حجج من صحح اإلسناد الذي وقع فيه مجاعة مبهمني والرد عليها:
صحيحا ،ملا يلي:
فإن قيل :اإلسناد إذا جاء فيه مجاعة مبهمني فإنه يكون
ً
أاالً :ساى البخ دداسي ق ددا  :ح دددثنا عل ددي ب ددن عب ددداهلل ،ق ددا  :أين ن ددا س ددفيان ب ددن عيين ددة ،ح دددثنا
سددبيب بددن غرقددد  ،قددا  :مسعددأ احلددي حيدددثون ،عددن عددرا (أن الندديب  أعقدداه ديند ًداسا يشددرتي لدده بدده
سددا  ،فاسددرتى لدده بدده سدداتني ،فبدداع إحدددامها بددديناس ،اجدداءه بددديناس اسددا  ،،فدددعا لدده بال كددة يف بيعدده،
اكددان لددو اسددرتى ال درتاب ل دربح فيدده) ،قددا سددفيان :كددان احلسددن بددن عمدداس جاءنددا هبددذا احلددديث عندده،
فأتيتدده ،فقددا سددبيب :إين مل أمسعدده مددن عددرا  ،قددا  :مسعددأ احل دي اندده عندده ،الكددن مسعتدده يقددو :
مسعأ النيب  يقو ( :اخلً معقود بنواصي اخليل إ يدوم القيامدة) ،قدا  :اقدد سأيدأ يف داسه سدبعني
فرسا ،قا سفيان :يشرتي له سا كأ ا أضحية(.)1
ً
قا احلافظ" :اهو كما قا -يعد ابدن الققدان الفاسدي -لكدن لدين يف ذلدك مدا ميندع هرجيده،
اال ما حيقه عن سرطه ،ألن احلي ميتنع يف العاد تواطلهم عل الكذب"(.)2
فاجلواب من اجوه:
الوج األول :أنه اعرتض عل البخاسي أينرجه ،إذ أنه لين عل سرطه.
قددا ابددن القدديم" :اقددد اسددتدسك عليدده ساايتدده لدده عددن احلددي اهددم غددً معددرافني ،امددا كددان هكددذا
فلين من سرط كتابه"(.)3
الوج الثاني :أن البخاسي إمنا أينرجه للعلم باجملهو  ،اما كان هذا سبيله فدال يكدون مدن هدذا
الباب.
قد ددا الشد ددافعي" :اقد ددد ساى هد ددذا احلد ددديث غد ددً سد ددفيان بد ددن عييند ددة ،عد ددن سد ددبيب بد ددن غرقد ددد
فوصله"(.)4
اقا احلافظ" :اقا املنذسي االنواي :إسناده حسن جملي ه من اجهني"(.)5
( )1اللحيح (.)1332/3
اقد استد هبذا احلديث حمقق مسند اإلمام أمحد ( )265/18عل أن جهالة اجلماعة ال تضر.
( )2الفتح (.)633/6
( )3هتذيب السنن (.)434/2
( )4األم (.)63/5
( )5التلخيص (.)1729/4
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اقددا " :لكددن اجددد لدده متددابع عنددد أمحددد اأيب دااد االرتمددذي اابددن ماجدده مددن طريددق سددعيد بددن
زيد ،عن الزبً بن اخلريأ ،عن أيب لبيد ،قا  :حدث عرا الباسقي .)1("
فددإن قددا قائددل :فلمدداذا حكددم بعددض أهددل العلددم عليدده باإلسسددا أا االنققدداع ،سغددم ي دده مددن
ملرحا باملبهم فيهل
طريق أينرى
ً
فدداجلواب :أن حكمهددم عليدده مددن هددذه القريددق املعينددة دان النغددر إ بدداقي طرقدده ،اإال لددو جدداء
ملرحا به يف طريق أينر مل يكن من هذا الباب كما سبق بيانه يف املبحث الثالث.
ً
الوج ا الثالااث :أن م دراد اإلمددام البخدداسي سمحدده اهلل احلددديث الددذي بعددده اهددو حددديث (اخلددً
معقددود بنواصددي اخليددل إ يددوم القيامددة) ،اهددو حددديث فيدده مسدداع سددبيب مددن عددرا البدداسقي  ،الكددن
عرضدا ال قل ًددا ،بددليل
البخاسي ساق الرااية عن سيخه كاملة كما مسعها ،فجاء حديث سراء الشدا ً
أنه ذكر بعده حديث اخليل من سااية ابن عمدر اأندن اأيب هريدر  ،اهدذا هدو الدراجح عنددي ،اهدو
الذي ال يليق باللحيح سواه.
قدا ابددن الققددان ..." :غددً أندده جيددب أن تعدرض أن نسددبة اخلد إ البخدداسي ،كمددا ينسددب إليدده
مددا ددرج مددن صددحيح احلددديث ينقددأ ،فإندده سمحدده اهلل قددد يعلددق مددا لددين مددن سددرطه إثددر ال درتاجم ،اقددد
يرتجم بألفاظ أحاديث غً صحيحة ،ايوسد األحاديث مرسلة ،فال ينبعي أن يعتقدد يف هدذه كلهدا أن
مذهبدده صددحتها ،بددل لددين ذلددك مبذهبدده ،إال فيمددا يددوسده بإسددناده موص دالً ،عل د دددو مددا عددرض مددن
سددرطه ،امل يعددرض مددن مذهبدده تلددحيح حددديث يف إسددناده مددن مل يسددم ،كهددذا احلددديث ،بددل يكددون
عنده كدم املرسدل ،فدإن احلدي الدذي حددث سدبيبًا ال يعرفدون ،االبدد أ دم حملدوسان يف عددد ،اتدوهم
أن العدد الذي حدثه عددد حيلدل خبد هم التدواتر يدث ال يوضدع فديهم النغدر بداجلرح االتعدديل يكدون
ينقددأ ،فددإذن فاحلددديث هكددذا منققددع إلهبددام الواسددقة فيدده بددني سددبيب اعددرا  ،ااملتلددل مندده هددو مددا يف
أيندره مدن ذكددر اخليدل ،اأ ددا معقدود يف نواصدديها اخلدً إ يدوم القيامددة ،الدذلك أتبعدده األحاديدث بددذلك
من سااية ابن عمر ،اأنن ،اأيب هرير  ،اكلهدا يف اخليدل  ...فدأاسد بده حدديث عدرا  امدا بعدده
ااعتمد فيه إسناد سفيان ،عن سبيب بن غرقد  ،قا  :مسعأ عرا  ،اجرى يف سياق القلدة مدن
قلدة الدديناس مددا لدين مددن مقلدوده ،اال علد سدرطه ممدا حدددث بده سددبيب عدن احلددي ،عدن عددرا ،
فاعلم ذلك"(.)2
( )1الفتح (.)635/6
( )2بيان الوهم ااإليهام (.)165/5
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اقددا ابددن القدديم" :فأمددا ه دريج البخدداسي لدده يف صدددس حددديث (اخلددً معقددود بنواص ددي اخلي ددل)
فيحتمل أنه مسعه من علي بن املدي عل التمام ،فحدث به كما مسعده ،اذكدر فيده إنكداس سدبيب بدن
غرقدد مساعده مدن عدرا حدديث سدراء الشدا  ،اإمندا مسعدده مدن احلدي عدن عدرا  ،اإمندا مسدع مدن عددرا
قوله ( اخلً معقود بنواصي اخليدل) ،ايشدبه أن احلدديث يف الشدراء لدو كدان علد سدرطه ألينرجده يف
كتاب البيوع ،اكتاب الوكالة ،كما جدرت عادتده يف احلدديث الدذي يشدتمل علد أحكدام أن يدذكره يف
األبدواب الدديت تلددلح لدده ،امل رجدده إال يف هددذا املوضددع ،اذكددر بعددده حددديث اخليددل ،مددن ساايددة عبددداهلل
بددن عمددر ،اأنددن بددن مالددك ،اأيب هريددر  ،فددد ذلددك عل د أن م دراده حددديث اخليددل فق د  ،إذ هددو
عل سرطه ،اقد أينرج مسلم حديث سبيب بن غرقد  ،عدن عدرا  مقتل ًدرا علد ذكدر اخليدل ،امل
يذكر حديث الشا "(.)1
ااحلديث مل أقف عليه من سااية ابن املدي إال عند البخاسي.
اأما اجلواب عن قو احلافظ السابق فمن اجوه:
الوج األول :أن احلافظ سمحه اهلل مل يقرد كالمه يف هذا الباب ،فقد سد أحاديث بدنفن هدذه
العلة كما سبق بيانه.
الوج الثاني :أن الشأن لين يف قضية تواطدلهم علد الكدذب ،بدل الشدأن يف اجلهالدة داهلم،
اأهل احلديث يعلون الراايات مبثل ذلك كما سبق بيانه.
الوج الثالث :أن البخاسي سمحه اهلل يذكر يف اجلامع اللدحيح أحاديدث اأسدانيد ليسدأ علد
سرطه ألغراض:
منهددا علد سددبيل املثددا  :االسددتقراد يف الراايدة ،فدرتاه يسددوق الراايددة كمددا اقعددأ لدده عددن سدديخه
دان تلددرض أا اينتلددر ،مددن ذلددك :حددديث (اأن الندديب  قددا  :غفدداس غفددر اهلل هلددا) ،بعددد حددديث
(أن النيب  كان إذا سفع سأسه .)..
قددا احلددافظ" :هددذا حددديث أينددر ،اهددو عنددد امللددنف باإلسددناد املددذكوس ،اكأندده مسعدده هكددذا
فأاسده كما مسعه"(.)2
اأين درج يف اللددحيح يف بدداب االستسددقاء يف امللددل  :حدددثنا عبددداهلل بددن حممددد ،قددا  :حدددثنا
سفيان ،عن عبداهلل بن أيب بكر ،مسع عباد بدن متديم ،عدن عمده  قدا ( :يندرج النديب  إ امللدل
( )1هتذيب السنن (.)433/2
( )2الفتح (.)493/2
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 )..قا سفيان :فأين ين املسعودي ،عن أيب بكر قا ( :جعل اليمني عل الشما ).
قا احلافظ ..." :تعقبه ابن املواق بأن الغاهر أنه أينذه عن عبداهلل بن حممد سديخه فيده ،اال
يلددزم مددن كددو م مل يعددداا املسددعودي يف سجالدده أن ال يكددون اصددل هددذا املوضددع عندده ،ألندده مل يقلددد
الرااية عنه ،اإمنا ذكر الزياد اليت زادها استقر ًادا"(.)1
امنهددا :أندده ددرج أحاديددث مرسددلة ليدددلل علد صددحة ساايددة مددن اصددله ،فمددن ذلددك :مددا اقددع لدده
يف باب :من أيدن درج مدن مكدة قدا  :حددثنا موسد  ،حددثنا اهيدب ،حددثنا هشدام ،عدن أبيده (ديندل
النيب  عام الفتح من كداء) ،اهذا مرسل.
قددا احلددافظ" :اينتلددف عل د هشددام بددن عددرا يف اصددل هددذا احلددديث اإسسدداله ،اأاسد البخدداسي
دًا إ أن ساايددة اإلسسددا ال تقدددح يف ساايددة الوصددل ،ألن الددذي اصددله حددافظ اهددو ابددن
الددوجهني مشد ً
()2
عيينة ،اقد تابعه ثقتان" .
اقا " :اأاسده هنا لكونه مسع احلديث عل هذه اللوس  ،اهذا هو املرفوع منده ،فلدم يدر حذفده
من السياق ،عل أنه مل يقرد له يف ذلك عمدل ،فإنده تداس يدأيت باحلدديث علد اجهده كمدا صدنع هندا،
اتاس يقتلر عل موضع حاجته منه كما تقدم يف عد مواطن"(.)3
اغًها مما لين هذا موضعه بسقه ،اقد اقع لإلمام مسلم مثل ذلك كما سيأيت.
دليل أينر :قا اإلمام البخاسي سمحه اهلل :حدثنا احلميدي ،حدثنا سدفيان ،قدا  :حددثوين عدن
الزهري ،عن حممدد بدن جبدً بدن مقعدم ،عدن أبيده  قدا ( :مسعدأ النديب  يقدرأ يف املعدرب بدالقوس،
فلما بل هذه الية (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)( )4قدا  :كداد قلديب أن يقدً) ،قدا سدفيان" :فأمدا
أنددا فإمنددا مسعددأ الزهددري حيدددث عددن حممددد بددن جبددً بددن مقعددم ،عددن أبيدده (مسعددأ الندديب  يق درأ يف
املعرب بالقوس) ،امل أمسعه زاد الذي قالوا يل"(.)5
ااجل دواب عددن هددذا :أن البخدداسي إمنددا سدداقه مددن حددديث سدديخه كمددا مسعدده ،اإمنددا م دراده اللفددظ
املتلل.
( )1الفتح (.)515/2
( )2الفتح (.)438/3
( )3الفتح (.)529/6
( )4سوس القوس.
( )5اللحيح (.)1839/4
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اقددد أينرجدده احلميدددي قددا " :حدددثنا سددفيان ،قددا  :مسعددأ الزهددري حيدددث عددن حممددد بددن جبددً
بدن مقعدم ،عددن أبيده ( أنده مسددع سسدو اهلل  يقدرأ يف املعددرب بدالقوس) ،قدا سددفيان :قدالوا يف هددذا
دًا ق ددا ( :مسعتهد ددا مد ددن الن دديب  اأند ددا مش ددرك فكد دداد قلد دديب أن يق ددً) ،امل يقلد دده لند ددا
احل د
دديث ):1أن جبد د ً
الزهري"( .
اهبذا اللفظ سااه ابن عبدال يف التمهيد مدن طريدق قاسدم بدن أصدبع عدن البخداسي (،)143/4
امن طريق حممدد بدن يوسدف ،عدن البخداسي بلفدظ (مسعدأ النديب عليده السدالم يقدرأ يف املعدرب االقدوس)

فلما بل هذه الية (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) كدداد قلدديب يقددً)" ،قددا سددفيان :فأمددا أنددا فددإين
مسعدأ الزهددري حيددث عددن حممددد بدن جبددً ،عدن أبيدده مسعددأ النديب ( يقدرأ يف املعدرب ب د االقددوس) ،امل
أمسعه زاد الذي قالوا يل".
اأينرجدده :اخلقيددب مددن طريددق احلميدددي اابددن قعنددب ،عددن ابددن عيينددة الفغدده "مسعددأ الزهددري
حيدددث عددن حممددد بددن جبددً ،عددن أبيدده (أندده مسددع سسددو اهلل  يقدرأ يف املعددرب بددالقوس) ،قددا سددفيان:

اقا غًي امل أمسعه أنا :مسعأ النيب  يقرأ هبدا اأندا مشدرك ،فلمدا بلد (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ) كاد قليب أن يقً"(.)2
اأينرجدده الق د اين مددن طريددق احلميدددي( ،)3اأبددو نعدديم كددذلك( ،)4الكددن الق د اين اقتلددر عل د
اجلملة اليت مسعها ابن عيينة من الزهري ،اأما أبو نعيم فلم يسق لفغه.
قددا احلددافظ ابددن حجددر" :قولدده (حدددثنا سددفيان) هددو ابددن عيينددة( ،قددا حدددثوين عددن الزهددري)
اعرتضه اإلمسداعيلي مبدا أينرجده مدن طريدق عبدداجلباس بدن العدالء ،اابدن أيب عمدر كالمهدا ،عدن ابدن عييندة
مسعددأ الزهددري قددا  ،فلددرحا عندده بالسددماع ،امهددا ثقتددان ،قلددأ :اهددو اعدرتاض سدداق  ،فإ مددا مددا أاسدا
مددن احلددديث إال القدددس الددذي ذكددره احلميدددي عددن سددفيان أندده مسعدده مددن الزهددري ،خبددالض الزيدداد الدديت
صرح احلميدي عنه بأنه مل يسمعها من الزهري ،اإمنا بلعته عنه بواسقة"(.)5
( )1املسند (.)254/1
( )2تلخيص املتشابه (.)422/1
( )3املعجم الكبً (.)115/2
( )4املسند املستخرج (.)80/2
( )5الفتح (.)603/8
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االبخاسي سمحه اهلل إمنا اينتاس لفظ احلميدي ألنه من أتقن النارب عن ابن عيينة(.)1
قا أبو حامت" :أثبأ النارب يف ابن عيينة احلميدي ،اهو سئين أصحاب ابن عييندة ،اهدو ثقدة
إمام"(.)2
اقا احلاكم" :احممد بن إمساعيل إذا اجد احلديث عنه ال رجه إ غًه من الثقة به"(.)3
اقددا احلددافظ" :ااحلميدددي مددن أعددرض النددارب ددديث سددفيان ،اأكثددرهم تثبتًددا عندده للسددماع مددن
سيوينه"(.)4
االرااية عن ابن عيينة يف هذا احلديث عل أاجه:
الوج ا األول :ساايددة احلميدددي بدداللفظ السددابق ،اتابعدده عل د هددذا الوجدده احلسددن بددن حممددد بددن
اللباح -يف سااية عنده -الفغده (مسعدأ النديب  يقدرأ يف املعدرب بدالقوس) قدا جبدً  يف غدً هدذا
احلددديث :فلمددا مسعتدده يقدرأ (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) إ قولدده( :ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ)( )5كاد قليب يقً).
أينرجه :ابن ماجه( ، )6االسراح ،اقا  :حدثنا حممد بن اللباح ،أنا سفيان ،ثنا الزهري
امل يلرح ابن ماجه بالسماع بني ابن عيينة االزهري.
الوج الثاني :االقتلاس عل ما مسعه ابن عيينة من الزهري ،دان الزياد .
مقتلرا عل اللفظ الذي مسعه ابن عيينة من
اقد ساي عن ابن عيينة من غً سااية احلميدي
ً
الزهري حسب.

أيضا من طريق معمر عن الزهري (.)1110/3
( )1اأينرجه ً
( )2اجلرح االتعديل (.)57/5
( )3انغر :هتذيب التهذيب (.)193/5
( )4الفتح (.)688/8
تنبيه :احلميدي ال رج األحاديث اخلقأ اليت سايأ عن ابن عيينة .انغر :املستدسك للحاكم (.)306/1
( )5سوس القوس (.)38
( )6السنن (.)22/2
( )7املسند (.)80
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فرااه الشافعي( ،)1اابن أيب سيبة( ،)2اأمحد( ،)3اإسحاق بن ساهوية( ،)4اعلي بن حرب(،)5
االداسمي( ،)6امسلم عن ابن أيب سيبة ازهً( ،)7االبزاس عن أمحد بن عبد انلر بن علي( ،)8اأبو
يعل عن أيب ينيثمة زهً بن معااية( ،)9اابن ينزمية عن عبداجلباس بن العالء اعن علي بن ينشرم
اسعيد بن عبدالرمحن املخزامي( ،)10االبعوي عن سريج بن يونن اأيب ينيثمة(،)11اأبو عوانة عن
علي بن حرب( ،)12االق اين من طريق القعنيب اإبراهيم بن بشاس اطريق عبداهلل بن جعفر الرقي
اطريق مسدد( ،)13اأبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشاس اطريق ابن أيب سيبة( ،)14االبيهقي من
طريق احلسن بن حممد بن اللباح( ،)15ااخللعي من طريقه( ،)16اابن عساكر من طريق الزبً بن
بكاس( ، )17كلهم عن ابن عيينة باللفظ الذي صرح فيه ابن عيينة بالسماع من الزهري حسب ،امل
يلرح أحد منهم بالسماع بني ابن عيينة االزهري ،امل يسق مسلم اال أبو نعيم لفغه ،اقرن الشافعي
مع ابن عيينة مال ًكا.
الوج الثالث :عدم الفلل بني ما مسعه ابن عيينة من الزهري ابني ما سااه عنه بواسقة.
( )1السنن املأثوس (.)166
( )2امللنف (.)289/3
( )3املسند (.)295/27
( )4جزء من حديثه (.)73
( )5اجلزء األا من حديث ابن عيينة (.)292
( )6السنن (.)48/2
( )7اللحيح (.)41/2
( )8البحر الزيناس (.)334/8
( )9املسند (.)387/13
( )10اللحيح ( ،258/1ا.)41/3
( )11معجم اللحابة (.)29/2
( )12املسند (.)476/1
( )13املعجم الكبً (.)115/2
( )14املسند املستخرج (.)80/2
( )15السنن (.)193/2
( )16الفوائد املنتقا احلسان من اللحاح االعرائب من طريقه (.)417
( )17معجم الشيوخ (.)376/1
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فراى حامد بن حيىي البلخي( ،)1قا  :نا سفيان بن عيينة ،قا  :مسعأ الزهري حيدث عن
حممد بن جبً بن مقعم ،عن أبيه  أنه مسع النيب ( يقرأ يف املعرب بالقوس) ،قا سفيان:

فسمعته يقو ( :ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ) قا  :فكاد يقً قليب).
أينرجه :ابن أيب ينيثمة( ،)2امن طريقه ابن عبدال ( ،)3قا ابن أيب ينيثمة :فحدثنا حامد
بن حيىي البلخي به.
فأنأ ترى من ينال عرض مرايات احلديث أن أفضلها سياقة هي سااية احلميدي سمحه اهلل،
فلذا أينرجها البخاسي دان غًها.
دليل آينر :قا البخاسي" :اقا غً ااحد :عن عاصم ،اهشام ،احبيب ،عن ابن سًين،
عن سلمان  ،عن النيب .)4("
ااجلواب :أن البخاسي سمحه اهلل ساقه لبيان اينتالض الراا يف احلديث عل ابن سًين ،امل
حمتجا به ،الين هو عل سرطه ،ايتضح ذلك من سوق كالمه كامالً.
يسقه ً
قا سمحه اهلل" :حدثنا أبو النعمان ،حدثنا محاد بن زيد ،عن أيوب ،عن حممد ،عن سلمان
بن عامر قا ( :مع العالم عقيقة) ،اقا حجاج :حدثنا محاد ،أين نا أيوب ،اقتاد  ،اهشام،
احبيب ،عن ابن سًين ،عن سلمان  ،عن النيب  ،)اقا غً ااحد :عن عاصم ،اهشام،
عن حفلة بنأ سًين ،عن الرباب ،عن سلمان بن عامر الضيب  ،عن النيب  ،اسااه يزيد بن
إبراهيم ،عن ابن سًين ،عن سلمان  قوله ،اقا أصب  :أين ين ابن اهب ،عن جرير بن حازم،
عن أيوب السختياين ،عن حممد بن سًين ،حدثنا سلمان بن عامر الضيب  قا  :مسعأ سسو
دما اأميقوا عنه األذى)".
اهلل  يقو ( :مع العالم عقيقة فأهريقوا عنه ً
()5
صحيحا عل سرطه" .
قا أبو بكر اإلمساعيلي" :مل رج البخاسي يف الباب حديثًا
ً
دليل أينر :أينرج اإلمام مسلم من طريق عقيل بن ينالد ،عن ابن سهاب أنه قا  :حدث
سجا  ،عن أيب هرير  ،عن النيب  مبثل حديث معمر اقا ( :امن اتبعها حي تدفن .)6()...
( )1قا احلافظ عنه يف التقريب ( :)216ثقة حافظ.
( )2التاسيخ الكبً (.)974/2
( )3التمهيد (.)143/4
( )4اللحيح (.)2082/5
( )5انغر :فتح الباسي (.)504/9
( )6اللحيح (.)51/3

- 431 -

رواية الجماعة المبهمين وأثرها في الحكم على الحديث ،د .عبد اهلل بن غالي أبو ربعة السهلي

ااجلواب :أن اإلمام مسلم إمنا أينرج هذا احلديث يف املتابعات ،اقد أينرجه قبل ذلك من
طريق الزهري عن عبد الرمحن بن هرمز اابن املسيب.
دليل أينر :قا اإلمام مسلم :حدثنا حممد بدن املثدىن العندزي ،حددثنا حممدد بدن أيب عددي ،عدن
سددعيد ،عددن قتدداد  ،عددن زساس أن سددعد بددن هشددام بددن عددامر أساد أن يعددزا يف سددبيل اهلل ،فقدددم املدينددة،
عقاسا له هبا فيجعله يف السالح االك َدراع( ،)1اجياهدد الدرام حدي ميدوت ،فلمدا قددم املديندة
فأساد أن يبيع ً
أناسددا مددن أهددل املدينددة فنهددوه عددن ذلددك ،اأيند اه أن سهقًددا سددتة أساداا ذلددك يف حيددا ندديب اهلل 
لقددي ً
فنهدداهم ندديب اهلل  ،اقددا ألددين لكددم يف أسددو ل فلمددا حدددثوه بددذلك ساجددع امرأتدده ،اقددد كددان طلقهددا
اأسددهد عل د سجعتهددا ،فددأت ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا فسددأله عددن اتددر سسددو اهلل ل فقددا ابددن
عبددارب سضددي اهلل عنهمددا :أال أدلددك عل د أعل ددم أهددل األسض ب ددوتر سس ددو اهلل ل قددا  :م ددنل ق ددا :
عائشددة سضددي اهلل عنهددا ،فأهتددا فاسددأهلا ،مث ائت د فددأين ين بردهددا عليددك ،فانقلقددأ إليهددا فأتيددأ عل د
()2
حكدديم بددن أفلددح فاسددتلحقته إليهددا ،فقددا  :مددا أنددا بقاسهبددا ألين يتهددا أن تقددو يف هدداتني الشدديعتني
س دديًا فأب ددأ فيهم ددا إال مض دديا ،ق ددا  :فأقس ددمأ علي دده فج دداء فانقلقن ددا إ عائش ددة سض ددي اهلل عنه ددا،
فاستأذنا عليها ،فأذنأ لنا ،فدينلنا عليها ،فقالأ أحكيمل فعرفته ،فقدا  :نعدم ،فقالدأ :مدن معدكل
دًا (قددا قتدداد :
قددا سددعد بددن هشددام ،قالددأ :مددن هشددامل قددا  :ابددن عددامر ،فرتمحددأ عليدده ،اقالددأ يند ً
اكددان أصدديب يددوم أحددد) ،فقلددأ :يددا أم املددلمنني أنب يد عددن ينلددق سسددو اهلل  ،قالددأ :ألسددأ تقدرأ
القددرآنل قلددأ :بل د  ،قالددأ :فددإن ينلددق ندديب اهلل  كددان القددرآن ،قددا  :فهممددأ أن أقددوم اال أسددأ
أحد ًددا عددن سدديء حددي أمدوت ،مث بدددا يل فقلددأ :أنب يد عددن قيددام سسددو اهلل  ،فقالددأ :ألسددأ تقدرأ
(ﭑ ﭒ)()3ل قلأ :بل  ،قالأ :فإن اهلل  افرتض قيام الليدل يف أا هدذه السدوس  ،فقدام نديب
دهرا يف السدماء ،حدي أندز اهلل يف أيندر هدذه
اهلل  اأصحابه حوالً ،اأمسك اهلل ينامتتها اث عشر س ً
تقوعددا بعددد فريضددة ،قددا  :قلددأ :يددا أم املددلمنني أنب ي د عددن اتددر
السددوس التخفيددف ،فلدداس قيددام الليددل ً
سسددو اهلل ل فقالددأ :كنددا نعددد لدده سدواكه اطهددوسه فيبعثدده اهلل مددا سدداء أن يبعثدده مددن الليددل ،فيتسددوك
ايتوضأ ايللي تسدع سكعدات ال جيلدن فيهدا إال يف الثامندة ،فيدذكر اهلل احيمدده ايددعوه ،مث يدنهض اال
دليما يسددمعنا ،مث
يسددلم ،مث يقددوم فيلددلي التاسددعة ،مث يقعددد فيددذكر اهلل احيمددده ايدددعوه مث يسددلم تسد ً
( ) 1قددا الليددث :االكدراع اسددم جيمددع اخليددل االسددالح إذا ذكددر مددع السددالح االكدراع اخليددل نفسددها .انغددر :هتددذيب
األمساء االلعات (.)292/3
( )2قا النواي يف سرح مسلم ( :)26/6املراد تلك احلراب اليت جرت.
املزمل (.)1
( )3سوس َّ
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يلددلي سكعتددني بعددد مددا يسددلم اهددو قاعددد ،فتلددك إحدددى عشددر سكعددة يددا ب د  ،فلمددا سددن ندديب اهلل 
اأينذه اللحم أاتر بسبع ،اصنع يف الركعتني مثل صنعيه األا  ،فتلك تسدع يدا بد  ،اكدان نديب اهلل 
إذا صددل صددال أحددب أن يددداام عليهددا ،اكددان إذا غلبدده نددوم أا اجددع عددن قيددام الليددل صددل مددن النهدداس
ثندديت عشددر سكعددة ،اال أعلددم ندديب اهلل  ق درأ القددرآن كلدده يف ليلددة ،اال صددل ليلددة إ اللددبح ،اال صددام
دهرا كددامالً غددً سمضددان ،قددا  :فانقلقددأ إ ابددن عبددارب سضددي اهلل عنهمددا فحدثتدده ددديثها فقددا :
سد ً
صدددقأ ،لددو كنددأ أقرهبددا أا أدينددل عليهددا ألتيتهددا حددي تشددافه بدده ،قددا  :قلددأ :لددو علمددأ أنددك ال
تدينل عليها ما حدثتك حديثها)(.)1
فهددذا احلددديث أاسده اإلمددام مسددلم كمددا مسعدده امل تلددره ،الددذا أاسدتدده بقولدده ،امقلددوده سمحدده
اهلل منه هو حديث الوتر ،بدليل أنده أيندرج قبلده ابعدده أحاديدث اتدر النديب  اقيامده يف الليدل ،فقولده
أناسا من أهدل املديندة فنهدوه عدن ذلدك ،اأيند اه أن سهقًدا سدتة أساداا ذلدك يف حيدا نديب اهلل
فيه (لقي ً
 فنهاهم نيب اهلل  )لين من مقلود اإلمام مسلم سمحه اهلل يف إينراجه.
قددا ابددن سسدديد العقدداس" :فددإن قيددل :كيددف اينتدداس إين دراج املراسدديل يف صددحيحه ،اليسددأ عل د
دلما سمحدده اهلل عادتدده أن يددوسد احلددديث كمددا مسعدده ،اكددان
سددرطه ،اال داينلددة يف سمسددهل فدداجلواب :إن مسد ً
هددذا احلددديث عنددده عددن حممددد بددن سافددع علد هددذه اللددفة ،فددأاسده كمددا مسعدده ،امل حيددتج باملرسددل الددذي
فيه ،اإمنا احتج مبا يف أينره من املسند"(.)2
ااهلل أعلم ،ااحلمد هلل سب العاملني ،اصل اهلل عل نبينا حممد اعل آله اأصحابه أمجعني.

( )1اللحيح (.)169/2
( )2العرس الفوائد (.)279
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اخلامتة:
احلمد هلل سب العاملني ،االلال االسالم عل أسرض األنبيداء ااملرسدلني ،صدل اهلل عليده اعلد
آله اأصحابه القيبني القاهرين.
ابعد:
فهذه هي أهم نتائج البحث اليت ينللأ إليها:
 -1أمهية سااية اجلماعة املبهمني اأثرها يف احلكم عل احلديث صحة اضع ًفا.
 -2امل دراد براايددة اجلماعددة املبهمددني هددم :الددذين مل يددأت تعييددنهم يف إسددناد احلددديث ،اال يف طرقدده
ملرحا به يف القرق األينرى فلين من هذا الباب.
األينرى ،أما ما جاء
ً
 -3أن الراجح يف سااية اجلمع مدن املبهمدني أ دا مدن بداب ساايدة اجملهدو  ،اأنده ال يفدرق بدني الواحدد
ااألكثر يف ذلك.
 -4اللحابة  كلهم عدا سواء مسوا يف السند أم ال.
 -5البددد مددن تل دريح التددابعي بالسددماع مددن اللددحابة املبهمددني يف الس ددند إذا ك ددان ممددن يرسددل أا
يدلن.
ااهلل أعلم ،ااحلمد هلل سب العاملني.
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املصادر واملراجع
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدسين احلنغلي" .اجلرح االتعديل"( .ط ،1لن دائر
املعاسض1371 ،هد 1952 -م).
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد بن إدسين احلنغلي" .العلل" .حتقيق فريق من الباحثني بإسراض
د سعد بن عبد اهلل احلميد اينالد اجلريسي( .ط1427 ،1هد).
ابن األبناسي ،إبراهيم بن موس بن أيوب" .الشذا الفياح من علوم ابن اللالح" .حتقيق صالح
فتحي هلل( .ط ،1الرسد1418 ،هد 1998 -م).
ابن اللالح ،عثمان بن عبد الرمحن" .املقدمة" .حتقيق عائشة عبد الرمحن بنأ الشاطئ( .داس
املعاسض).
ابن الققان ،علي بن حممد بن عبد امللك" .بيان الوهم ااإليهام يف كتاب األحكام" .حتقيق د
احلسني آيأ سعيد( .ط ،1داس طيبة1418 ،هد  1997-م).
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد األنلاسي" .املقنع يف علوم احلديث" .حتقيق عبد اهلل بن يوسف
اجلديع( .ط ،1داس الفواز1413 ،هد 1992 -م).
ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد" .صحيح ابن حبان" .حتقيق سعيب األسنلاط( .ط ،3ملسسة
الرسالة1418 ،هد 1997 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .اإلصابة يف متييز اللحابة" .حتقيق عاد أمحد اعلي حممد معوض.
(ط ،1داس الكتب العلمية1415 ،هد 1995 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .النكأ عل كتاب ابن اللالح" .حتقيق د سبيع بن هادي عمً.
(ط ،2داس الراية1408 ،هد 1988 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق أبو األسبا صعً أمحد( .ط ،2داس
العاصمة1423 ،هد).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب" .حتقيق ملقف عبد القادس عقا( .ط ،1داس الكتب
العلمية1415 ،هد 1994 -م).
ابن حجر ،أمحد بن علي" .فتح الباسي سرح صحيح البخاسي" .حتقيق الشيخ ابن باز( .داس
الفكر).
ابن ينزمية ،حممد بن إسحاق" .صحيح ابن ينزمية" .حتقيق د ملقف األعغمي( .ط ،2املكتب
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اإلسالمي1412 ،هد 1992 -م).
ابن دقيق العيد ،حممد بن علي بن اهب" .اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام" .حتقيق سعد بن عبد
اهلل آ محيد( .ط ،1داس احملقق1420 ،هد).
ابن سسيد العقاس ،حي ىي بن علي القرسي" .غرس الفوائد يف بيان ما اقع يف صحيح مسلم من
األحاديث املققوعة" حتقيق حممد ينرسايف( .ط ،1داس الكتب العلمية1417 ،هد 1996 -
م).
ابن عبد اهلادي ،حممد بن أمحد املقدسي" .تعليقة عل العلل البن أيب حامت" .حتقيق سامي بن
حممد جاد اهلل( .ط ،1أضواء السلف1423 ،هد 2003 -م).
ابن عدي ،عبد اهلل بن عدي اجلرجاين" .الكامل يف ضعفاء الرجا " .حتقيق عاد عبداملوجود
اعلي بن حممد معوض( .ط ،1داس الكتب العلمية1418 ،هد 1997 -م).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزاي " .السنن" .حتقيق سعيب األسنلاط( .ط ،1الرسالة العاملية،
1430هد 2009 -م).
ابن ناصر الدين ،حممد بن عبد اهلل" .عقود الدسس يف علوم األثر اسرحها" .حتقيق صبحي السامرائي
املقف إمساعيل( .ط1426 ،1هد 2005-م).
أبو دااد .سليمان بن األسعث السجستاين" .السنن" .حتقيق عزت عبيد الدعارب( .داس احلديث).
أمحد بن حممد بن حنبل" .املسند" .حتقيق سعيب األسنلاط احممد العرقسوسي اعاد مرسد
اإبراهيم الزيبق( .ط1413 ،1هد 1993 -م).
البخاسي ،حممد بن إمساعيل" .التاسيخ الكبً"( .داس الفاساق).
البخاسي ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاسي" .حتقيق د ملقف الديب( .ط ،3مكتبة داس
الرتاث1407 ،هد 1987 -م).
البزاس ،أمحد بن عمرا" .البحر الزيناس" .حتقيق د حمفوظ الرمحن زين اهلل( .ط ،1مكتبة العلوم
ااحلكم1415 ،هد 1994 -م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الك ى" .حتقيق د يوسف عبد الرمحن( .داس املعرفة1413 ،هد -
1992م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .معرفة السنن االثاس" .حتقيق عبد املعقي أمني قلعجي( .ط ، 1داس
الوعي1412 ،هد 1991 -م).
الت يزي ،علي بن أيب حممد األسدبيلي" .الكايف يف علوم احلديث" .حتقيق مشهوس بن حسن( .ط،1
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الداس األثرية1429 ،هد 2008 -م).
الرتمذي ،حممد بن عيس " .اجلامع الكبً" .حتقيق بشاس عواد معراض( .ط ،2داس العرب،
1998م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .املستدسك عل اللحيحني" .حتقيق مركز البحوث اتقنية املعلومات.
(ط1435 ،1هد 2014 -م).
احلاكم ،حممد بن عبد اهلل" .معرفة علوم احلديث" .حتقيق أمحد بن فاسرب السلوم( .ط ،1داس ابن
حزم1424 ،هد 2003 -م).
اخلقيب ،أمحد بن علي بن ثابأ" .الكفاية يف معرفة أصو الرااية" .حتقيق إبراهيم بن ملقف
الدمياطي( .ط ،1داس اهلدى1423 ،هد 2003-م).
اخلليلي ،اخلليل بن عبد اهلل بن أمحد" ،اإلسساد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق د حممد سعيد بن
عمر( .ط ،1الرسد1409 ،هد 1989 -م).
الداين ،عثمان بن سعيد" .علم احلديث" .حتقيق علي بن أمحد الكندي( .ط ،1ملسسة بينونة،
1427هد 2006-م).
الزسكشي ،حممد بن عبد اهلل بن هبادس" .النكأ عل مقدمة ابن اللالح" .حتقيق د زين العابدين
بن حممد بال فريج( .ط ،1أضواء السلف1419 ،هد .)1998-
السبكي ،عبد الوهاب بن علي بن عبدالكايف" .طبقات الشافعية الك ى" .حتقيق حممود القناحي
اعبد الفتاح احللو.
السخااي ،حممد بن عبد الرمحن" .فتح املعيث بشرح ألفية احلديث" .حتقيق د عبد الكرن بن عبد
اهلل اخلضً اد حممد بن عبد اهلل آ فهيد( .ط ،1داس املنهاج1426 ،م).
الشافعي ،حممد بن إدسين" .السنن املأثوس " .حتقيق عبد املعقي قلعجي( .ط ،1داس املعرفة،
1406هد 1986 -م).
الق اين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبً" .حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي( .ط ،2داس إحياء
الرتاث1405 ،هد 1984-م).
عبد الرزاق بن مهام اللنعاين" .امللنف" .حتقيق حبيب األعغمي( .ط ،2املكتب اإلسالمي،
1403هد 1983 -م).
العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني" .التقييد ااإليضاح سرح مقدمة ابن اللالح" .حتقيق عبد الرمحن
حممد عثمان( .داس الفكر العريب).
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العالئي ،صالح الدين أيب سعيد بن ينليل بن كيكلدي" .جامع التحليل يف أحكام املراسيل".
(ط ،3عامل الكتب1417 ،هد 1997 -م).
مسلم بن احلجاج القشًي" .صحيح اإلمام مسلم" .حتقيق حممد زهً الناصر( .ط ،1داس املنهاج،
1433هد 2013 -م).
النسائي ،أمحد بن سعيب" .السنن الك ى" .حتقيق حسن عبد املنعم سليب( .ط ،1ملسسة
الرسالة1421 ،هد 2001 -م).
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املسائل العقدية املتعلقة حبديث الكرب
The belief Issues Related to the Distress Hadith

إعداد:
د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني
األتساذ املاسذد بقاسم العقي ة بكلية ال دوة وأصول ال ين بذجلذمعة اإلتسالمية

المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب ،د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني

املستخلص
موضوع البحث :قمت باوفيق اهلل-تعذىل-ب راتسة ح يث الكرب وعرأ ألظذ رأ وأقروال بعر
العلمذء يف بيذن أمهياأ ،مث حبث مذ دل دليأ من ماسذئل دق ية.
أهداف البحث :تبصري النرذ حبرذل الكرب ومرذ ورد فيرأ ،ومرذ ار أتسربذ الن رذة منرأ ،وار ا
ياضح ب راتسة احل يث وعأ ألظذ أ ،ومعبفة الظوائ واحلكم املاسانبطة من احل يث.
من ن ال البح ننث :تس ررذر الب ررث يف دراتس ررة احلر ر يث دل ررر م ررن ت ص رريل  ،م ررأ رواي ررذ
احلر ر يث وألظذ ررأ ،وع ررأ بعر ر أقر روال العلم ررذء ،بذإلض ررذفة ملىل امل ررن ا؛تس ررانبذق ص ملعبف ررة املقذص ر ر
واحلكم من وروداذ ،ك لك من اتساخباج العالقرة الاسرببية أو ا؛رتبذقيرة برف ألظرذي احلر يث بعضر ذ
البع  ،وربط لك حبذل الكب .
أهننا ال تننائل :حررذل الكررب ي ر ل دلررر ملدبررذ ووررود اهلل ،واررو مررن األدلررة احلاسررية ال ر ت بررت
ووود اهلل.
 ورد يف احل يث ملح ى دشبة امسذ من أمسذء اهلل احلاسىن.
 اتضح أن كل اتسم وصظة ورد نذتسب حذل الكب .
 ددررذء الكررب أمررأ أنرواد الاوحير  ،وأركررذن العبررذدة ،وتقررق اإليررالس ،والاوكررل ،وفيررأ ماسررذئل
ماعلقة بذلق ر :كب ل األتسبذ  ،وأن اهلل ؛ يقض قضذء مل؛ حلكمة ورمحة ود ل.
 اتضررح أن الر اد مل ا أيلرريف يف ددذئررأ يا قررق لررأ أمربان :األول :حصررول الاسرركينة يف القلررب
واو مذ ياسمر (الظبج املع ّ ل) .وال ذين :حصول الظبج احلقيق الظذاب.
أها التوصيات :يوصر البذحرث نظاسرأ والق ّرباء-بنرذء دلرر مرذ توصرل ملليرأ يف الب رث-با قيرق
الاوحير واإليررالس هللص ألنررأ تسرربب الظررال يف الر نيذ واآليرربة ،يف االررذ؛ العمليررة والعلميررة وكر لك
األتسبية وا؛وامذدية املخالظة ،وأوص بإبباز معذين الاوحي كال مب ذلأ املاخصيف.
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Abstract
Research subject:
I, by the grace of Allah, conducted a study on the hadith about Distress,
collected its different phrases, the saying of some religious scholars about its
importance. Then I discussed what it indicates regarding the belief issues.
Research goals:
To enlighten people about the state of distress and what was said about it,
how to escape it. This is done by studying the hadith and its phrases, knowing the
benefits and wisdoms derived from it.
Research method:
In studying the hadith, the researcher followed a fundamental method by
collecting the hadith's narrations and phrases as well as some the saying of some
religious scholars and applying a deductive method to know its objectives and
wisdoms for mentioning it. The researcher also followed the method of extracting
the causal or connective relationship between the phrases of the hadith, and
linking it to the state of distress.
The most important results:
 The state of distress is an indication for proving Allah's existence. It is one
of the tangible proofs for proving Allah's existence.
 there were eleven beautiful names of Allah mentioned in the Hadith.
 it was obvious that every name and adjective stated in the hadith suited the
status of Distress.
 Distress (prayer) Du'aa includes the different types of Monotheism
(Tawheed), pillars of worship, achieving sincerity and trust in Allah. It also
indicated issues about destiny as making efforts and that Allah's decrees are
based on wisdom, mercy and justice.
 It was made clear that if the worshiper was sincere in his Duaa, he will
achieve two things: firstly, tranquility in his heart and which is called (a
quick relief), and secondly achieving real apparent relief.
The most important recommendations:
The researcher advises himself and the readers to accomplish Tawheed and
sincerity towards Allah, as for that is the reason for salvation and success in this
life and the hereafter, in practical and academic fields as well as in social and
family aspects. I recommend to highlight the meaning of Tawheed in every aspect
of life.
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املقدمة
َّ
ملن احلم َ هلل ،حنم ه ،وناساعينأ ،وناساغظبه ،ونعو بذهلل من شبور أنظاسرنذ ،وتسريتذ أدمذلنرذ ،مرن
ي ه اهلل فال مضل لأ ،ومن يضلل فال اذدي لأ .وأش أن ؛ مللرأ مل؛ اهلل وحر ه ؛ شربيك لرأ ،وأشر
أن حممر ر ر د ا دبر ر ر ه ورتسر ر رولأ ،ق ر ررذل -تع ر ررذىل :-ﱣﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
أيض ر ررذ :ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱟﱢ [ آل دم ر ربان ،]102 :وق ر ررذل -تع ر ررذىل -د

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱢ [ الناسر ررذء ،]1:كمر ررذ قر ررذل –تعر ررذىل :-ﱣﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﱢ [األحزا .]٧1 – ٧0 :
ّأما بعد:
ف ررإن أدظ ررم م ررذ تاذو ررأ امل رربء املاس ررلم يف الر ر نيذ معبف ررة توحي ر ر اهلل-د ررز وو ررل-وملب ر رباز أد رربه يف
الاسبل املوصلة ملىل لرك .فذملاسرلمون حمارذوون ملىل لطر اهلل دنر النروازل والكربو ،
املصذئب ،وبيذن ُ
و؛ يكون لك مل؛ مبعبفرة الاوحير املر دب الر ي ورذء برأ البتسرل-دلري م الاسرال -الر ي يكرون مبباقبرة
اهلل وملدمررذل القلررو  ،فررال يكظ ر املعبفررة االرربدة ،بررل ؛بر مررن و ّررل ورتسررو تلررك احلقررذئق اإل ذنيررة يف
القلب ال هبذ يقوى العب وين ل دنأ كل كب ومصيبة.
وألمهيررة ا ر ا األصررل رأيررت أن أحبررث ح ر يث الكررب  ،فظيررأ اتسررانبذقذ دق يررة تظ ررب أمهيررة
الاوحي  ،ف و من األ كذر الشبدية احملققة للاوحي ب نوادأ ،راويذ من اهلل-درز وورل-أن تقرق أا افرأ
املنشودة .ا ا وق وضعت اخلطة اآلتية:
أوال :خطة البحث
تمايد :وفيأ أو؛ :تعبي الكب  .دذنيذ :تعبي ال دذء .دذل ذ :تعبي ال كب.
الفصل األول :التعريف بحديث الكرب وبيان أهميته.
المبحث األول :منت ح يث ابن دبذ -رض اهلل دنأ.-
المبحث الثاني :منت ح يث دل -رض اهلل دنأ.-
المبحث الثالث :أام النصوس الواردة يف الكب .
المبحث الرابع :أمهية ح يث الكب دن العلمذء.
املطلب األول :أقوال العلمذء دن احل يث.
املطلب ال ذين :تباوم العلمذء دلر احل يث.
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الفصل الثاني :المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب.
المبحث األول :ماسذئل اإل ذن بذهلل.
املطلب األول :د؛لة احل يث دلر ملدبذ ووود اهلل.
املطلب ال ذين :ماسذئل توحي الببوبية ال دل دلي ذ احل يث.
املطلب ال ذلث :ماسذئل توحي األمسذء والصظذ ال دل دلي ذ احل يث.
املطلب البابأ :ألظذي احل يث ال الة دلر توحي األلواية.
المبحث الثاني :املاسذئل املاعلقة بذإل ذن بذلق ر.
املطلب األول :د؛لة احل يث دلر ب ل األتسبذ .
املطلب ال ذين :اإل ذن ب ن اهلل ؛ يقض قضذء مل؛ حلكمة ورمحة ود ل.
املطلب ال ذلث :الكب من املقض ال ي ياسا ب معأ البضذ وأب معأ الصرب.
املطلب البابأ :دالقة ددذء الكب يف رد القضذء.
ثانيا :أهداف البحث
 -1تبصري النذ حبذل الكب  ،ومذ ورد فيأ.
 -2ملبر رباز ومل ررذر مع ررذين الاوحير ر يف حذل ررة الك ررب وبي ررذن احاي ررذج الن ررذ لاوحير ر اهلل يف الببوبي ررة
واأللواية وأمسذئأ وصظذتأ.
 -3اتساخباج وعأ أقوال بع العلمذء حول ح يث الكب وا؛تساظذدة من ذ.
 -4مل ذر الظوائ املاسانبطة من احل يث ملن أمكن.
 -5معبفة احلكمة واملنذتسبة أو دالقة األلظذي الواردة ومعذني ذ حبذل الكب .
 -6عأ ألظذي ح يث الكب الص ي ة يف موضأ واح ومعبفة الزيذدا واأللظرذي الر تكربر
يف كل البوايذ .
ثالثا :إجراءات البحث
راديت أن أتسري يف ا ا الب ث وفق اآليت:
في تقسيا البحث:
كن أن يقاسم الب ث ملىل احملذور اآلتية:
احملور األول :اتساظاذ ضبوري للب ث درب تعبي الكب  ،وال دذء وال كب.
احملور ال ذين :ختبي احل يث وروايذتأ وعأ ألظذ أ مأ عأ ألام النصوس الواردة يف الكب .
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احملور ال ذلث :ملبباز أمهية ح يث الكب دن العلمذء.
احملور البابأ :كب املاسذئل العق ية املاعلقة بذحل يث.
احملور اخلذمس :كب منذتسبة ألظذي احل يث حلذل الكب واتسانبذق ذ.
الم ال العام للبحث:
تسب يف ا ا الب ث ماساخ مذد لبع املنذا أو األتسذليب العلمية من ذ:
 -1األتسلو الا صيل مأ روايذ احل يث وألظذ أ ،وعأ بع أقوال العلمذء.
 -2األتسلو ا؛تسانبذق أو ا؛تساناذو ص ملعبفة املقذص واحلكم من وروداذ.
 -3أتسررلو اتسرراخباج العالقررة الاسررببية أو ا؛رتبذقيررة بررف ألظررذي احل ر يث بعض ر ذ الرربع  ،وربررط
لك حبذل الكب .
رريا أتس ر ل اهلل-دررز ووررل-أن أعررل ا ر ا الب ررث موافقررذ لل ررق والص روا  ،يذلصررذ لوو ررأ
وأير د
الكررب  ،وأن ينظررأ بررأ كررل مكرربو  ،وكذتبررأ ،والنررذ ب فيررأ يف ال ر نيذ واآليرربة ،وأن أعلنررذ ممررن آدررب حبررأ
دلررر ا رواه ،واباغررر ب ر لك قببررأ ورضررذه ،ملنررأ مسيررأ دلرريم ،و؛ حررول و؛ قرروة مل؛ بررذهلل العل ر العظرريم،
وصلر اهلل وتسلم دلر نبيأ ودلر آلأ وص بأ أععف.
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التمهيد
أوال :تعريف الكرب:
الكب يف اللغة يعين الغم املعبوف الر ي ي ير برذلنظس ،يقرذل :كرببين األمرب أي هبظرين ،وكر ن
الكررب أش ر مررن الغررم ،أو كررن أن يقررذل الكررب أش ر أن رواد الغررم .ومس ر كببررذ للش ر ة ال ر تصرريب
كببررذ ،وأكببا ررذ ملكبابررذ ف ر مكببررة مل ا
اإلناسررذن ،وا ر ا أي ر مررن كررب ال ر لو ،فكببررت ال ر لو
أكبهبررذ ي
ُ
ش د هبذ الكب واو أن تش قربف البشرذء بذلعنرذج ،أي بذحلبرل( ،)1ولر لك يقرذلَ :كَببَرأُ الغر ذم ،مل ا
اشا َّ دليأ.
واملكبوبذ ا املظذصل الش ي ة ،وي يت مبعىن آيب ،من ذ:
 اإلتسباد.
 قلب الش ء.
 ال نو :منأ كببت الشمس ،أي دنت.
 جمبى املذء ،يقذل كِبا املذء(.)2
أما في االصطالح( :ف و مذ ي ام اإلناسذن في ي بنظاسأ فيغمأ وتزنأ)(.)3
(وقيل الكب أش الغم)(.)4
ثانيا :الدعاء:
الر دذء يف اللغررة ،ير ور حررول معررىن اإلمذلررة وأطلررب اإلقالقررذ الر ورد ار تبوررأ ملىل ار ا
املعىن ،فذجلر ر ال الد (ددرو) معنرذه أن ويرل الشر ء ملليرك بصرو وكرال يكرون منرك .تقرول :ددرو
( )1ينظررب :اخلليررل بررن أمحر الظبااير ي ،كاررذ العررف  .حتقيررق د م ر ي املخزومر  ،د ملبرباايم الاسررذمبائ ( ،دار ومكابررة
اهلالل)360 :5 ،ص حمم بن احلاسن ابن دري األزدي ،ع ربة اللغرة حتقيرق رمرزي منرري بعلبكر ( ،ط ،1برريو :
دار العلم للماليف32٧ :1 ،) 198٧ ،ص أمح بن فذر  ،جممل اللغة حتقيق زاري دبر احملاسرن تسرلطذن( ،ط،2
بررريو  :م تساسررة البتسررذلة٧83 :3 ،) 1986،ص حمم ر بررن أمح ر األزارربي ،ر يب اللغررة حتقيررق د .ريررذ زك ر
قذتس ررم( ،ط ،1ب ررريو  :دار املعبف ررة3119 :4 ،) 2001 ،ص ملمسذدي ررل ب ررن مح ررذد اجل رروابي ،الصر ر ذ ت ررذج اللغ ررة
وص ذ العببية حتقيق أمح دب الغظور دطذر( ،ط  ،4بريو  :دار العلم للماليف.211 :1،) 198٧ ،
( )2ينظب :املصذدر الاسذبقة.
( )3أمح بن دل بن ح ب ،فاح البذري (بريو  :دار املعبفة13٧9،ار).145 :11 ،
( )4دل املال القذري ،مبقذة املظذتيح شب مشكذة املصذبيح ( ،ط ،1بريو  :دار الظكب1422 ،ار ،) 2002-
.16٧٧ :4
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أددو ددذء .وال دوة ملىل الطعذ بذلظاح ،وال دوة يف الناسب بذلكاسب( .)1ف دذ اهلل فالنذ مبرذ يكربهص أي
أنزل بأ لكص ألنأ مل ا فعل لك هبذ فق أمذلأ مللي ذ.
ومنأ ت ادت احليطذن ،أي مل ا تسقط واح  ،وآيرب بعر ه ،فكر ن األول ددرذ ال رذين .ويقرذل درن
احليطررذن :دادينذاررذ دلرري م ،مل ا ا ر منذاذ واح ر ا بع ر آيررب .ومنررأ دواد ر ال ر اب :صرربوفأ ،ك ررذ ويررل
احلوادث(.)2
و كن ملعذل مذ ورد يف القبآن الكب من معذن و كباذ العلمذء ملعىن ال دذء دلر الن و اآليت:
 -1ا؛تس رراغذدة :كم ررذ يف قول ررأ-تع ررذىل :-ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄﱢ
[البقبة ،من اآلية ]23:أي اتساغي وا هبم.
 -2العب ر ررذدة :كم ر ررذ يف قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﱢ[األد ر ر رباف ،]194:أي ال ر ر ر ين تعب ر ر ر ون مر ر ررن دون
اهلل.
 -3الطلررب والاسر ال :كمررذ يف قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱢ [آل دمبان.]38 :
 -4ا؛تس رراغذدة وا؛تس رراعذنة :كم ررذ يف قول ررأ-تع ررذىل :-ﱣﭐﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ

ﳄﱢ [البقبة من اآلية.]23:

 -5القول :منأ قولرأ -تعرذىل :-ﱣﭐﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱢ

[األدباف.]5:
 -6الااس ر ررمية :كم ر ررذ يف قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌﱢ [األحر ر رزا م ر ررن
اآلية.]5:
 -٧احلذوررة ،فكررل شر ء يف األر مل ا احاررذج ملىل شر ء فقر ددررذ بررأ ،ويقررذل للبوررل مل ا أيلقررت
ديذبأ :ق ددت ديذبكص أي احا ت ملىل تغرياذ ي .
 -8اجلعل :منأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﲲﲳﲴﲵ ﱢ [مب  ،]91:أي وعلوا.

 -9الع ر ر ر ا  ،دد ر ررذه اهلل أي :د ب ر ررأ ،ومن ر ررأ قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﱢﱣﱤﱥﱢ [املع ر ررذرج ]1٧:أي
( )1ينظب :أمح بن فرذر  ،مع رم مقرذييس اللغرة  .حتقيرق دبر الاسرال حممر ارذرون( ،دار الظكرب1399 ،ا ر -
.2٧9 :2 ،) 19٧9
( )2ينظب :املص ر الاسذبق (.)280/2
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تع .
 -10الطب  ،منأ الا َّد  :أي تطبيرب النذئ رة يف نيذحا رذ دلرر ميا رذ مل ا نر بت .والنذدبرة تر دو
امليت مل ا ن باأ ،واحلمذمة ت دو مل ا نذحتص وقول بشب:
وهلل مر ر ر ر ر ر ر ر ر رروىل ددر ر ر ر ر ر ر ر ر رروة ؛ أيب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ
أوبنر ررذ بر ررين تسر ررع بر ررن ضر رربة مل دد ر روا
 -11اإل ررذن :كمر ررذ يف قول ررأ-تعر ررذىل :-ﱣﭐﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱢ [الظبقر ررذن]٧٧:
ق ررذل البخ ررذري-يف صر ر ي أ( :-ب ررذ دد ررذككم مل ررذنكم لقول ررأ -د ررز وو ررل :-ﱣﭐﲲﲳﲴ
ﲵﲶﲷﲸﱢ ومعىن ال دذء يف اللغة اإل ذن)(.)1

 -12ال نررذء ،منررأ قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﱢ

[اإلتسباء.)2(]110:
أمذ ال دذء يف تعبي الشبد :ف و (البطبة ملىل اهلل-تعذىل-والاووأ ملليرأ يف حتقيرق املطلرو أو دفرأ
املكبوه ،وا؛با ذل ملىل اهلل يف لك ملمذ بذلاس ال ،أو اخلضود ،والا لل والبوذء واخلوف والطمأ)(.)3
ثالثا :تعريف الذكر:
ال كب يف اللغة :ي يت مبعذن ك رية ،من ذ:
 -1احلظظ للش ء ت كبه.
 -2مذ ُكب دلر اللاسذن و ب ،وال ُكب-بذلضم-بذلقلب.
 -3الشبف والصو  ،كمذ يف قولأ-دز وول :-ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﱢ[الزيبف.]44:
ِ
كب.
 -4الكاذ ال ي فيأ تظصيل ال ين .وكل كاذ لألنبيذءٌ :
( )1يف كاذ اإل ذن ()11 /1
( )2ينظررب :األزارربي ،ر يب اللغررة 1191-118٧ :2 ،ص ابررن فررذر  ،جمم رل اللغررة 32٧-326 :2 ،ص ابررن
منظور لاسذن العب 262-25٧ :14 ،ص احلاسن بن حمم الصغذين ،الاكملرة والر يل والصرلة لكارذ ترذج
اللغة وص ذ العببية (القرذابة :دار الكارب414-413 :6 ،) 19٧9-19٧0،ص حممر مبتضرر الزبير ي،
تذج العربو مرن وروااب القرذمو  .حتقيرق د .دبر الصربور شرذاف( ،ط ،1الكويرت :االلرس الروقين لل قذفرة
والظنون واآلدا .53-46 :38 ،) 2001،
( )3ورريالن العبوتسر  ،ال ر دذء ومنزلاررأ مررن العقي ر ة اإلتسررالمية  )103-19/1( ،وينظررب :مح ر اخلطررذن ،ش ر ن
الر دذء  ،حتقيررق أمح ر يوتسر ال ر ّ قذ ( ،ط ،1تسرروريذ-بررريو -الكويررت :دار الن روادر1433 ،ا ر،) 2012-
101ص د .حممر ر احلمر ر  ،الر ر دذء مظ وم ررأ-أحكذم ررأ-أيط ررذء تق ررأ في ررأ ( ،ط ،4البي ررذ  :دار اب ررن يز ررة،
1434ار.6 ،) 2013-
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 -5الصالة ،وال دذء ،وال نذء ،الشكب .واألنبيذء مل ا حزهبم أمب فزدوا ملىل كب اهلل ،أي :الصالة.

 -6الطذدة ،منأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﲹﲺﲻﱢ [لعنكبو من اآلية.]45:
ِ
كب احلق :الصك وععأ :كور حقو  ،ويقذل :كور حق.
 -٧و ُ
َ
كبى ،أي الانبيررأ دلررر الش ر ء ،ومررن كررب شرريتذ فق ر نب ررك دليررأ،
 -8اتسررم للا ر كري ،تقررول ال ر َ
وال كب-بذلكاسب-يالف الناسيذن وك ا الا كبة.
 -9ال َّكب :يالف األن ر.
 -10ويطلررق دلررر األمررب الشر ي أو الصررلب أو الصررعب أو اخلشررن الغلرريظ ،فاقررول :يررو ُم ر يكب،
أي ش ي وصرعب .وقبيرق ُمر يكب :فُروف صرعب ،ورورل َ َكرب :مل ا كرذن قويرذ شر ذدذ ،ومطرب
كب :ش ي وابل .وقول كب :صلب َماف(.)1
أما الذكر في االصطالح:
انررذ تعبيظررذ للر كب ك رررية ،ولكررن ؛ ختلررو مررن مل و ررذ  ،وق ر رأيررت أن الاعبير الشررذمل
اررو الر ي يشررمل عيررأ اإلقالقررذ ص ولر لك كررن أن يُعر ّربف ب نررأ كررب العبر لببررأ-دررز ووررل-بذل نررذء
دليررأ وتعظيمررأ وتق ياسررأ ،أو ب دذئررأ وماس ر لاأ ،أو بذإليبررذر دررن ا اهلل ،أو صررظذتأ ،أو أفعذلررأ ،أو
أحكذمأ وأوامبه ونواايأ(.)2
فكل مذ ي يل يف ا ا ياسمر كب.
وهب ا تاضح العالقرة برف معرىن الر كب والر دذء ،فقر يطلرق الر كب دلرر الر دذء والعكرس أيضرذ،
لكن مل ا اقرتنذ كذن ال كب أدم من ال دذء.
الفصل األول :التعريف حبديث الكرب وبيان أهميته.
املبحث األول :منت حديث ابن عباس -رضي اهلل عنه -
د ررن اب ررن دب ررذ  :--أن رتس ررول اهلل--ك ررذن يق ررول دنر ر الك ررب « :ال إل ننه إال اهلل الع ننيا
( )1ينظب :الظبااي ي العف 346 :5 ،ص األزابي ،ر يب اللغرة 1288-1286 :2 ،ص ابرن فرذر  ،جممرل اللغرة ،
 ،360 :2ابن منظور لاسذن العب 311-308 :4 ،ص النووي ،يب األمسذء واللغذ (.)111/3
( )2ينظب :ابن القيم ،الوابل الصيب من الكلم الطيب  .حتقيق دب البمحن بن حاسن بن قذئر ( ،ط ،1مكرة :دار درذ
الظوائ ر )221-216 :ص ابررن القرريم ،م ر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعب ر ومليررذ ناسرراعف (ط  ،3بررريو  :دار
الكاررذ العرربن 1416 ،ا ر 403 :2 ،) 1996-ص ابررن القرريم ،وررالء األف ررذ  .حتقيررق شررعيب األرنررذكوط -دبر
القررذدر األرنررذكوط( ،ط ،2الكويررت :دار العبوبررة – الكويررت140٧ ،ا ر 451 :) 198٧-ص دب ر الرربمحن يليظررة،
كب اهلل تعذىل بف ا؛تبذد وا؛با اد ( ،ط ،1البيذ  :مكابة البش  ،البيذ 1439 ،ار.30 :) 201٧-
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الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال اهلل رب السننموات ورب األر  ،ورب العننري
الك نريا»( .)1ويف روايررة« :ال إلننه إال اهلل العلننيا الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال
اهلل رب السننموات ورب األر رب العننري الك نريا»( .)2ويف روايررة« :أن نبنني اهلل--كننان ينندعو
باننن ع نند الكننرب :ال إلننه إال اهلل الع ننيا الحلننيا ،ال إلننه إال اهلل رب العننري الع ننيا ،ال إلننه إال اهلل
رب الس ننموات ورب الع ننري الكن نريا ( .)3ود ررن اب ررن دب ررذ أن الن رري--ك ررذن مل ا حزب ررأ أم ررب.)4(...
ووذء ألظذي وزيذدا أيبى يف كاب احل يث األيبى ،وا دلر الن و اآليت:
أوال :األلفاظ:
« -1؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الكريا ،سبحان اهلل رب العري الع نيا ،تسرب ذن اهلل ر الاسرموا
الاسبأ ،ور العبش الكب »(.)5
« -2؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الحكيا»(.)6
« -3؛ مللأ مل؛ اهلل الحليا الكريا ،؛ مللأ مل؛ اهلل العلي الع يا.)٧(»...
ثانيا :الزيادات:
فق وذء يف ذية احل يث ،وا :
« -1ثا يدعو»(.)8
« -2الل م اصبف شبه»(.)1
( )1أيبوررأ البخررذري (كاررذ ال ر دوا  ،بررذ ال ر دذء دن ر الكررب ) ( ،)6346وماسررلم (كاررذ ال ر كب وال ر دذء
والاوبة وا؛تساغظذر ،بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )2أيبو ر ررأ البخ ر ررذري يف (كا ر ررذ الاوحير ر ر  -ب ر ررذ ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [ا ر ررود ،]٧ :ﱣﭐ ﲸ ﲹ ﲺ
ﲻﱢ [الاوبة.)٧426( )]129 :
( )3أيبورأ البخرذري (كارذ الاوحير ر برذ قرول اهلل-تعرذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﱢ ،وقولرأ ورل كربه :ﱣﭐﲴ
ﲵﲶﲷﱢ ( ،)٧431وماسلم (كاذ ال كب وال دذء والاوبة وا؛تساغظذر ر بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )4أيبوأ ماسلم (كاذ ال كب وال دذء والاوبة وا؛تساغظذر ر بذ ددذء الكب ) (.)2٧30
( )5أيبوأ ابن أن شيبة يف مصرنظأ ( )29155وابرن مذورأ يف تسرننأ( )3883والر و؛ن يف الكرىن واألمسرذء ()924
وابن حبذن يف ص ي أ ( )6928وقذل شعيب األرن وط يف حتقيقأ لاسنن ابن مذوأ (ملتسنذده ص يح) وص أ
لغريه األلبذين يف الاعليقذ احلاسذن دلر ص يح ابن حبذن (.)6889
( )6أيبوأ الرتم ي يف تسننأ ( )3435وص أ األلبذين.
( )٧أيبوأ ابن أن ال نيذ يف الظبج بع الش ة ( )4٧ط دار أقلس اخلضباء.
( )8أيبوأ يف املناخب من ماسن دب بن محي (.)660
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« -3اصبف دين شب فالن»(.)2
املبحث الثاني :منت حديث علي -رضي اهلل عنه .-
دررن دب ر اهلل بررن وعظررب ،دررن دل ر بررن أن قذلررب ،قررذل :دلمررين --مل ا نررزل ن كررب أن
أقرول« :ال إلننه إال اهلل الحلننيا الكنريا ،سننبحان اهلل ،وتبننارع اهلل رب العننري الع ننيا ،والحمنند هلل
رب العالمين»(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1أيبوأ البخذري يف األد املظبد ([ )٧02وص أ األلبذين].
( )2أيبوأ الطرباين يف املع م ( )10٧٧2وص ح ملتسنذده احملقق.
( )3أيبوررأ ابررن أن شرريبة يف مصررنظأ ( )29355وأمح ر يف املاسررن ()1٧62( )1363( )٧26( )٧12( )٧01
ودب بن محي يف املناخب ( )٧4وابن مذوأ يف تسننأ ( )1446وابرن أن دذصرم يف الاسرنة ()1315( )1314
( )131٧والب ر ر رزار يف ماسر ر ررن ه ( )62٧( )4٧1( )469واخلبائط ر ر ر يف مكر ر ررذر األير ر ررال ()1036( )1035
والط ر ررباين يف املع ر ررم األوتس ر ررط( )3421( )4998ويف ال ر ر دذء ( )1020( )1019( )1015واب ر ررن من ر ر ه يف
الاوحير ر ( )313( )312واب ررن الاس ررين دم ررل الي ررو والليل ررة ( )341واحل ررذكم يف املاس ررا ر ()18٧4( )18٧3
( )46٧0والبي قر ر يف ش ررعب اإل ررذن ( )9٧43واألمس ررذء والص ررظذ ( )8٧واب ررن حب ررذن يف صر ر ي أ()865
( )6928والرتم ر ي يف الاسررنن ( )3504والناسررذئ يف الاسررنن الكررربى ()8358( )٧631()٧630( )٧626
()10396( )10395( )10394( )10393( )10392( )10391( )10390( )10389( )8360
(.)10398( )1039٧ا ا وق ورد احل يث بطب ك رية وألظذي ماقذربة ،وا دلر الن و اآليت:
 من طريق أتسذمة بن زي  ،دن حممر برن كعرب القب ر  ،درن دبر اهلل برن شر اد برن اهلرذد ،درن دبر اهلل برنوعظب ،دن دل بن أن قذلب .أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )٧01واخلبائط يف مكذر األيال (.)1035
 من طريق ليث ،دن ابن د الن ،دن حمم بن كعب القب  ،دن دب اهلل برن شر اد برن اهلرذد ،درن دبراهلل بن وعظب ،دن دل بن أن قذلب .أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )٧26والبزار يف ماسن ه (.)469
 ومن طرينق أبرذن برن صرذن درن حممر برن كعرب درن دبر اهلل برن شر اد درن دبر اهلل برن وعظرب درن دلر .أيبوأ البزار يف ماسن ه (.)4٧1
 من طريق ك ري بن زي  ،دن ملتس ذ بن دب اهلل بن وعظب ،دن أبيأ .أيبوأ ابرن مذورأ ( )1446وأمحريف ماسرن ه ( )1٧62دررن ك ررري برن زير  ،دررن ملتسر ذ بررن دبر اهلل برن وعظررب ،دررن أبيرأ ،قررذل :قررذل رتسررول اهلل
صلر اهلل دليأ وتسلم :لقنوا موتذكم :؛ مللأ مل؛ اهلل احلليم الكب  ،تسب ذن اهلل ر العبش العظيم ،احلمر هلل
َو َوُد».
َو َوُدَ ،وأ ي
رتسول اللَّأ كي لألحيذء؟ قذل« :أ ي
ر العذملف قذلوا :يذ ُ
 من طريق أن تسرعي  ،درن ملتسربائيل ،درن أن ملتسر ذ  ،درن دبر الربمحن برن أن ليلرر ،درن دلر  ،رضر اهللدنأ .أيبوأ أمح ( )1363وابن أن دذصم يف الاسنة( )1314والبزار (.)62٧
 من طريق دل بن صذن ،دن أن ملتسر ذ  ،درن دمربو برن مربة ،درن دبر اهلل برن تسرلمة ،درن دلر -رضراهلل دنأ .-أيبوأ أمح ( )٧12دب بن محي ( )٧4وابن أن شيبة يف مصنظأ ( )29355وابرن أن دذصرم يف
الاسنة( )1315وبطبيقأ أيضذ(.)131٧
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وا ا اإلتسنذد-أي دن دب اهلل بن وعظب دن دل -أحاسن األتسذني كمذ كب لك البزار(.)1
ووذء ب لظذي وزيذدا أيبى ،وا دلر الن و اآليت:
 -1دن دب اهلل بن تسلمة ،دن دل  ،قذل :قرذل النري « :--أال أعلمن كلمنات إ ا تلنتان
غفننر ل ن  ،مننع أنننه م فننور ل ن  :؛ مللررأ مل؛ اهلل احللرريم الكررب  ،ال إلننه إال اهلل العلنني الع ننيا،
سبحان اهلل رب السماوات السبع ،ور العبش العظيم ،احلم هلل ر العذملف»(.)2
« -2ور العننري الكنريا» بر ؛ مررن «ورب العننري الع ننيا» .ويف روايررة «غفننرت نوب ن وإن
كانت مثل زبد البحر»( )3ويف رواية أيبى« :مثل عدد الذر»(.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َيَبرَبِين حاسرف برن دلر َّ ،
أن دبر
حمم ٍ مذلك ال َّار ،دن َّ
 من طريق ابي ُن َهلِ َيعةََ ،د ين َّحمم بن دمبو بن دلقمة ،قذل :أ ي
اللَّأ بن وعظب َدلَّمأُ دن تعليم َدلِ َ بن أِن ق ٍ
ذلب -رض اللَّأ دنأ-أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال (.)1036
َ
 من طريق بكب بن تس ل ،دن م ي بن وعظب البمل  ،دن تىي بن دياسر ،دن ماسعب ،دن منصور ،دنربع بن حباش ...أيبوأ الطرباين يف ال دذء ()1015
 من طريق حمم بن ملتس ذ دن القعقذد بن حكيم دن دل بن حاسف دن بنت دب اهلل برن وعظرب درنأبي ذ دن دل أيبوأ الطرباين يف ال دذء(.)1020
– مننن طريننق الظضررل بررن موتسررر الاسررينذين ،دررن احلاسررف بررن واقر  ،دررن أن ملتسر ذ  ،دررن احلررذرث ،دررن دلر .
أيبوأ الطرباين يف املع م األوتسط(.)4998
 من طريق أن بكب بن أن شيبة ،دن حمم بن بشب ،دن ماسعب ،دن ملتسر ذ برن راشر  ،درن دبر اهلل برنحاسن :أن دب اهلل بن وعظب ...أيبوأ الناسذئ يف الكربى ( )10406ودمل ا و والليلة للناسرذئ ()645
دمل اليو والليلة ؛بن الاسين (.)552

هذا وتد صحح الحنديث عرأ مرن العلمرذء ،مرن م ابرن حبرذن يف صر ي أ ( )6928( )865واحلرذكم ()18٧3
حيث قذل( :ا ا ح يث ص يح دلر شربط ماسرلم ،و جبورذه ؛يراالف فيرأ دلرر النرذقلف ،واكر ا أقرذ ملتسرنذده:
حمم بن د الن ،درن حممر برن كعرب) .وقرذل أيضرذ (( :)18٧4قر أيربج البخرذري وماسرلم ار ا احلر يث فاصربا
من ح يث قاذدة ،دن أن العذلية ،دن ابن دبذ رض اهلل دن مرذ) .وقرذل احلرذكم أيضرذ (( )46٧0ار ا حر يث
ص ر يح دل ررر ش رربط الش رريخف ،و جبو ررذه) ووافق ررأ ال ر اي يف الالخ ررييف ( )46٧0وق ررذل( :دل ررر ش رربط البخ ررذري
وماسلم) ا ا وص أ األلبذين يف ص يح موارد الظمآن ملىل زوائ ابن حبذن (.)23٧1 – 2011( )430/2
( )1ماسن البزار (.)115 /2
( )2أيبوررأ أمح ر يف املاس ررن ( )٧12واب ررن أن دذص ررم يف الاسررنة( )1315والب رزار يف ماس ررن ه ( )٧05ايا ررذره الض رريذء
( )603وص ح ملتسنذده حمقق املاسن .
( )3أيبوأ دب بن محي املناخب( )٧4وقذل حمقق الكاذ (( :)11٧ /1ملتسنذده ضعي ).
( )4أيبوأ اآلوبي يف الشبيعة( )1560قذل حمقق الكاذ (ملتسنذده فيأ ضع ).
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« -3اللاا إِنِّي أعُو ُ ب من َش ِّر عبادع»(.)1
 -4دن دب اهلل بن وعظب -رض اهلل دن مذ-قذل :أقبل دلر برن أن قذلرب-رضر اهلل دنرأ-مرن
تسظب ،فلقينذه طلمة من بين دبر املطلرب ،فينرذ احلاسرن واحلاسرف-رضر اهلل دن مرذ-فلمرذ دفعنرذ
ملليأ تنذولين ،فضمين ملليأ ،فقذل  :يذ ابرن أير  ،ملين معلمرك كلمرذ مسعرا ن مرن رتسرول اهلل
-م ررن ق ررذهلن دنر ر وفذت ررأ دي ررل اجلن ررة« :ال إل ننه إال اهلل الحل ننيا الكن نريا ث ننال من نرات،الحمنند هلل رب العننالمين ثننال م نرات ،تبننارع الننذ ،بينندو المل ن  ،يحينني ويميننت ،وهننو
على كل شيء تدير»(.)2
 ...« -5الل ر ررم اطظر ررب  ،الل ر ررم ارمحر ررين ،الل ر ررم كر ررذوز در ررين ،الل ر ررم اد ر ر در ررين فإنر ررك دظر ررو
طظور»(.)3
املبحث الثالث :أهم األحاديث الواردة يف الكرب.
أوال( :ر ملين ماسين الضب وأنت أرحم البامحف) قذل-تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑ ﱒﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱢ [األنبيذء.]83:
ثانيا :دن أنس بن مذلك ،قذل :كذن الني--مل ا كببأ أمب قذل« :يا حي يا تيوم
برحمت أست يث [أصلح لي شأني كله ،وال تكل ي إلى نفسي طرفة عين] [وال إلى ٍ
أحد من
الَّاس]»( ،)4ومن ح يث أن بكبة :ددوا املكبو « :اللاا رحمت أرجو ،فال تكل ي إلى
نفسي طرفة عين ،أصلح لي شأني كله ،ال إله إال أنت»(.)5
( )1أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال ( )1036والطرباين ال دذء للطرباين( )1018كالمهذ أيبورذه مرن قبيرق ابرن
هليعة ،واو ب لك ضعي اإلتسنذد.
( )2أيبوأ اخلبائط يف مكذر األيال (.)1038
( )3دن الناسذئ يف الكربى ( )10406ودمل اليو والليلة ( )645وابن الاسين يف دمل اليو والليلة (.)552
( )4أيبو ررأ الرتمر ر ي يف تس ررننأ ( )3524والبر رزار يف ماس ررن ه ( )6368والناس ررذئ يف الاس ررنن الك ررربى ()212 /9
والط ررباين يف املع ررم األوتسررط ( )3565واملع ررم الصررغري( )444واحلررذكم يف املاسررا ر ()2000( )18٧5
وقذل( :ا ا ح يث ص يح اإلتسنذد ،و جبوذه) وص أ املق تس يف املخاذرة ( )2319واحل يث ص أ
األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة (.)3182( )556 /٧
( )5أيبوأ أبو داود الطيذلاس يف ماسرن ه ( )910وابرن أن شريبة يف مصرنظأ ( )29154وأمحر يف ماسرن ه ()20430
والب رزار يف ماس ررن ه ( )6368وق ررذل (وا ر ا احل ر يث ؛ نعلم ررأ ي رربوى ،د ررن أن ررس مل؛ م ررن ا ر ا الوو ررأ هب ر ا اإلتس ررنذد)
والناسررذئ يف الكررربى ( )10412واحلررذكم يف املاسررا ر ( )2000وقررذل ص ر يح دلررر شرربط الشرريخف و جبوررذه)
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ثالثا :دن أمسذء بنت دميس قذلت :دلمين رتسول اهلل--كلمذ أقوهلن دن الكب :
«اهلل ،اهلل ربي ال أشرع به شيئا» )1ويف رواية معلقة« :إ ا أصاب أحدكا ها أو حزن فليقل
سبع مرات .)2(»...ويف رواية« :إ ا نزل ب غا ،أو ها [أو َس َق ٌا أ َْو ِش َّدةٌ] أو ألواء ،أو أمر
ف يع ،أو استقبلت الموت»(.)3
رابعا :دن تسع بن أن وقذس-رض اهلل دنأ-قذل رتسول اهلل « :--دعوة  ،ال ون إ
دعا وهو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان  ،إني ك ت من ال المين ،إنه لا يدع باا
مسلا في شيء تط إال استجاب اهلل له باا»(.)4
خامسا :دن دب اهلل بن ماسعود-رض اهلل دنأ-قذل :قذل رتسول اهلل «:--ما تال عبد
تط إ ا أصابه ها وحزن :اللاا إني عبدع ،وابن عبدع ،ابن أمت  ،ناصيتي بيدع ،ما في
حكم  ،عدل في تضاؤع ،أسأل بكل اسا هو ل  ،سميت به نفس  ،أو أنزلته في
كتاب  ،أو علمته أحدا من خلق  ،أو استأثرت به في علا ال يب ع دع ،أن تجعل القرآن
ربيع تلبي ،ونور صدر ،،وجالء حزني ،و هاب همي ،إال أ هب اهلل-عز وجل -همه ،وأبدله
مكان حزنه فرحا» قذلوا :يذ رتسول اهلل ينبغ لنذ أن ناعلم ا ؛ء الكلمذ ؟ قذل« :أجل ،ي ب ي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ووافقررأ ال ر اي ،وصر أ ابررن حبررذن( ،)9٧0واياررذره الضرريذء يف املخاررذرة ( )2319وقررذل اهلي مر يف جممررأ الزوائ ر
ومنبررأ الظوائ ر [( ]11٧ /10وروذلررأ روررذل الص ر يح طررري د مررذن بررن مواررب ،واررو دقررة) وحاسررن ملتسررنذده (الشرري
شعيب) يف حتقيقأ للماسن ( )٧5 /34وص أ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة(.)22٧
( )1أيبوأ أمح يف ماسن ه ( )2٧082أبو داود يف تسننأ ( )1525وابن مذوأ يف تسننأ ( )3882والناسرذئ يف الاسرنن
الكربى ( )10408وطريام واحل يث ص أ األلبذين يف الاسلاسلة ( )2٧55( )590 /6وورذء أيضرذ مرن حر يث
ثوبنننان دنر ر الناس ررذئ يف الك ررربى ( )10418وعائشنننة دنر ر الطر ررباين املع ررم األوتس ررط ( )5290واب ررن حب ررذن يف
ص ي أ (.)864
( )2دن الناسذئ يف الاسنن الكربى ( )10411وضع األلبذين زيذدة (تسبأ مبا ) يف الاسلاسلة الضعيظة (.)5604
( )3دن ال و؛ن يف الكىن واألمسذء ( )15٧5والطرباين يف ال دذء مرن قربيقف :األول ( )1029درن أن العيروف
دن أمسذء ،وال ذين ( ) 1028دن دمب بن دب العزيز ابن وعظب دن أمسذء ،وأيبوأ يف املع م الكبري ()396
حاسنأ األلبذين يف اجلذمأ الصغري وزيذدتأ ( ،10984برتقيم) ( )10984ويف
من قبيق أن العيوف .ا ا وق ّ
الاسلاسلة الص ي ة (.)2٧55
( )4أيبوررأ أمح ر يف ماسررن ه ( )1462والب رزار يف ماسررن ه( )1163الناس ررذئ يف الكررربى ( )10416واحل ررذكم يف
املاسررا ر ( )1862وقررذل( :ار ا حر يث صر يح اإلتسررنذد ،و جبوررذه) ووافقررأ الر اي ،وصر أ األلبررذين يف
ص يح الرتطيب والرتايب (.)1644
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لمن سمعان أن يتعلمان»(.)1
سادسا :دن ابن دبذ -رض اهلل دنأ :-ﱣﭐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱢ «قذهلذ
ملبباايم-دليأ الاسال -حف ألق يف النذر ،وقذهلذ حمم --حف قذلوا :ﱣﭐ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ

ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﱢ [آل دمبان من اآلية .)2(]1٧3:
املبحث الرابع :أهمية حديث الكرب عند العلماء.
وا ا يظ ب من و اف األوىل من و ة كالم م دلر احل يث ومن و ة تبعا م ،وكل ا ا يربز
أمهية احل يث ودالقاأ بذلعقي ة .وتوضيح لك درب اآليت:
المطلب األول :أتوال العلماء في الحديث.
لررن أ كررب انررذ مررذ ياعلررق ب ر قوال العلمررذء يف ا؛تسررانبذقذ أو ال ر ؛؛ العق يررةص أل ررذ تسررا يت يف
املب ث القذد  ،ولكن تس كاظ مبذ يوضرح أمهيرة احلر يث بشركل درذ  ،ومرن لرك :قرذل الطرربي( :كرذن
الاسررل ير دون بررأ وياسررمونأ ددررذء الكررب )( .)3وقررذل النررووي( :واررو ح ر يث وليررل ينبغ ر ا؛دانررذء بررأ
واإلك ررذر منررأ دنر الكررب واألمررور العظيمررة) ( ،)4وقررذل أيضررذ( :ياسررن دنر الكررب واألمررور امل مررة ددررذء
الكب )( .)5وقذل النظباوي( :وياسا ب اإلك ذر من ددذء الكرب انرذ ويف كرل مروقن)( .)6واإلك رذر مرن
كررب ا ر ا ال ر دذء دل دليررأ ح ر يث ابررن دبررذ نظاسررأ ،يف قولررأ (أن رتسررول اهلل--كررذن يقررول دن ر
الكب )ص ألن كذن :ت ل دلر ك بة وقود لك منأ --ص ف لت دلر ا؛تسامبار طذلبذد(.)٧
( )1أيبو ررأ أمحر ر يف ماس ررن ه ( .)4318وأب ررو يعل ررر املوص ررل يف ماس ررن ه ( )529٧والطر ررباين يف املع ررم الكب ررري
( )10352وقررذل أمح ر شررذكب يف حتقيقررأ للماسررن (( )4318ملتسررنذده ص ر يح) وك ر لك ص ر أ األلبررذين يف
ص يح الرتطيب والرتايب (.)1822
( )2أيبو ر ر ررأ البخ ر ر ررذري ،كا ر ر ررذ الاظاس ر ر ررري ،ب ر ر ررذ ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﱢ [آل دمر ر ر ربان ]1٧3 :اآلي ر ر ررة
(.)4563
( )3شب ص يح البخرذرى ؛برن بطرذل ( )108 /10ملكمرذل املعلرم بظوائر ماسرلم ( )225 /8شرب النرووي دلرر
ماسلم ( )4٧ /1٧الاوضيح لشب اجلذمأ الص يح (.)2٧3 /29
( )4املص ر نظاسأ (.)4٧ /1٧
(.)650 /4
( )5االمود شب امل
( )6أمح بن طذمن النظباوي ،الظواكأ ال واين دلر رتسذلة ابن أن زي القريواين (دار الظكب1415،ار .3٧5 :1 ،) 1995 -
( )٧ينظر ررب :دب ر ر اهلل الغنيمر ررذن ،شر ررب كار ررذ الاوحي ر ر مر ررن ص ر ر يح البخر ررذري (ط ،3البير ررذ  :دار العذصر ررمة،
1428ار.)312 :1،) 200٧-
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وممذ يظ ب أمهية ا ا ال دذء بيذن أدبه دلر العب  ،ويف ا ا نقرل العلمرذء قصصرذ توضرح لرك،
من ذ :مذ أيبوأ ابرن أن الر نيذ يف (الظربج بعر الشر ة) باسرن ه درن دبر امللك برن دمرري ،قرذل( :كارب
الولير بررن دبر امللررك ملىل د مررذن بررن حبررذن املرربي :انظررب ملىل احلاسررن بررن احلاسررن فذولر ه مذئررة ول ر ة،
وقظأ للنذ يومذ ،و؛ أراين مل؛ قذتلأ ،قذل :فبعث ملليرأ ،ف ر ء برأ واخلصرو برف ي يرأ ،قرذل :فقرذ ملليرأ
دل بن حاسف ،فقذل :يذ أي  ،تكلرم بكلمرذ الظربج يظ ّربج اهلل دنرك :؛ مللرأ مل؛ اهلل احللريم الكرب ،
تسر ررب ذن اهلل ر الاسر ررمذوا الاسر رربأ ور العر رربش العظر رريم ،احلم ر ر هلل ر العر ررذملف ،قر ررذل :فقذهلر ررذ،
فذنظبوت فبوة من اخلصو فبآه ،فقذل :أرى ووأ رول ق قبفت دليأ ك بة ،يلوا تسربيلأ ،أنرذ كذترب
ملىل أمري امل منف بع ره ،فإن الشذا يبى مذ ؛ يبى الغذئب) (.)1
واإلمذ النووي ك رريا مرذ ير كب ار ا الر دذء ويبرف أمهيارأ ،و لرك يف مواضرأ ماعر دة مرن كابرأ ؛
تسيمذ يف كاذبأ األ كذر حيث أك ب من كبه يف تسيذ تبويبأ دلر مذ ورد من األ كذر املانودة(:)2
و؛ شك أن كل ا ه األحوال الاسذبقة ا دايلة يف أحوال الكب ال يشبد في ذ ا ا ال دذء.
المطلب الثاني :تراجا العلماء على الحديث:
ا ا احل يث وطريه من أحذديث الكرب اارام برأ العلمرذءص كونرأ يب ّرف الاسرنّة والر دذء املر دور يف
حذلة يكون العب حماذوذ لببأ-دز وول-ومذ أحروج النرذ ملليرأ فرال ياسراغين دنرأ أحر م مرذ بلر شر نأ
يف ال نيذ فذلعب يبقر ضعيظذ حماذوذ لببأ ،ول ا كذنت تباوم العلمذء دليأ بذرزة تُظ رب أدربه يف الكرب ،
كمررذ أن بعضررذ مررن ت رباوم العلمررذء دليررأ أ ررب ماسررذئل م مررة يف العقي ر ة ،ومررن أبرربز ا ر ؛ء العلمررذء
البخررذري ،ول ر لك رأيررت أن أقاسررم ال ررتاوم ملىل قاسررمف ،قاسررم يظ ررب املاسررذئل العق يررة ،وقاسررم يظ ررب
موضودأ العذ واو الكب (الرتعة بلظظ احل يث) ،وتوضيح لك دلر الن و اآليت:
القسا األول :الترجمة بلفظ الحديث أو بموضوع دعاء الكرب.
ناب الن نندعاء ع ن نند
ومر ررن العلمر ررذء ال ر ر ين صر ررنعوا لر ررك البخر ررذري ،فق ر ر تر رربوم لر ررأ بقولر ررأ( :بن ن ُ
( )1الظبج بع الش ة ( )64وق كباذ ابن ك ري يف الب اية والن ذية (.)194 /9
الكب وال دذءُ دن َ األمور امل ّمة) (س( )121 :بذ مرذ
( )2فق بو يف كاذ األ كذر األبوا اآلتية( :بذ ُ ددذء ي
يقولررأ مررن بررأ صر اد أو محررر أو طريمهررذ مررن األووررذد) (س( )13٧ :بررذ مررذ يقررذل يف حررذل طاسررل امليررت وتكظينررأ)
(س( )154 :بذ األ كذر يف ا؛تسااسقذء) (س( )1٧6 :بذ أ كذر صالة احلذوة) (س( )208 :برذ الر دذء
والاضبد والاكبري دنر القارذل واتسران ذز اهلل مرذ ودر مرن نصرب املر منف) (س( )210 :برذ مرذ يقرول مل ا رأى از رة
يف املاسلمف والعيذ بذهلل الكب ) (س( )213 :بذ مذ ي دو بأ مل ا يذف نذتسذ أو طريام) (س( )225 :بذ مذ
يقذل دن الو؛دة وت املبأة ب لك) (س( )285 :بذ مذ يقول مل ا رأى احلبيق) (س.)298 :
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الك ْنرب ( )1ولكنرأ يف مواضرأ أيربى –كمرذ ار دذدترأ-تربوم بذملاسر لة املاسرانبطة وتسري يت قبيبرذ .ومررن
العلمررذء الر ين تبعروا بلظررظ احلر يث أو موضررودأ العررذ (ماسررلم( ،)2الرتمر ي( ،)3وابررن مذوررأ( ،)4وأبررو
دوان ر ررة( ،)5الناس ر ررذئ ( ،)6اب ر ررن حب ر ررذن( ،)٧والطر ر ررباين( ،)8والبي ق ر ر ر ( ،)9والبغ ر رروي( ،)10والشر ر ر بي(،)11
واخلبائط (.)12
القسا الثاني :الترجمة بما يدل عليه الحديث من مسائل عقدية.
وإمام هذا القسا هو البخار :،فق تبوم لأ يف كاذ الاوحير يف برذبف ،ومهرذ ملدبرذ العلرو
وا؛تساواء دلر العبش ،وكذن تبويبأ دلر الن و اآليت:
( -1ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ ﱣﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱢ [ا ر ر ر ر ر ر ر ر ررود ،]٧ :ﱣﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱢ
[الاوبة.)13( )]129:
( -2ب ررذ ق ررول اللَّ ررأ-تعر ررذىل :-ﱣﭐﲭﲮﲯﲰﱢ [املع ررذرج ،]4:وقول ررأ -ور ر َّرل
كبهُ :-ﱣﭐﲴﲵﲶﲷﱢ [فذقب ]10:وقذل أبو عبة ،دن ابرن دبرذ  :بلر أبرذ ر
ُ

( )1ص يح البخذري (.)٧5 /8
( )2بذ ددذء ال َك يب  ،ص يح ماسلم (.)2092 /4
(( )3أبوا ال دوا دن رتسول اهلل  ،بذ مذ وذء مذ يقول دن الكب ) تسنن الرتم ي (.)3٧2 /5
(( )4أبوا ال دذء -بذ ال دذء دن الكب ) تسنن ابن مذوأ (.)46 /5
(( )5مبا أ كاذ ال دوا بذ  :بيذن ال دذء ال ي كذن ي دو بأ الني  --دن الكب ) ماساخبج أن دوانرة
(.)423/20
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول دين َ الي َك يرب ِ ملِ َا نرَ َرزَل بِرأ) ،ويف دمرل
( )6وذء يف الاسنن الكربى (( )232 /9كاَذ ُ َد َم ِل الييَر يو َواللَّييرلَة ر َمذ يرَ ُق ُ
(مذ يرَ ُقول ِدين الكب ملِ ا نزل بِِأ).
اليو والليلة (سَ )404 :
(( )٧بذ األ كذر ر كب األمب بذلا ليل والااسبيح هلل ورل ودرال مرأ الا مير ملرن أصرذباأ شر ة أو كرب ) صر يح
ابن حبذن (.)14٧/3
(( )8وذمأ أبوا القول يف أَدبذ ِر َّ ِ
الش َ ائِ ِ) ال دذء (س.)309 :
ذدذء دن الي َك يب و َّ
الصلَ َوا ر بذ ُ ال َ
َ
ذد ِذء ِدين ِ نرُز ِ
ٍ
ِ
ول َكب أ يَو طُ ٍّم) ال دوا الكبري (.)266/1
(( )9بَذ ُ ال َ
ُ
(( )10كاذ ال دوا ر بذ مذ يقول دن الكب ) شب الاسنة (.)120/5
((ِ )11يف ال ذد ِذء و َّالبيطب ِة ملِ َىل اللَِّأ تسب ذنأ واليَظزد دن النَّوائب ومذ يرا ِ
َّص ُل ب لك) تبتيب األمذ اخلمياسية (.)293/1
َ َ
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الشر ي ء َجَذفُرأُ مرن ُتسرلطذن أو طرريه) مكرذر األيرال
ب للمبء مرن الذبقَرر والعرو والقرول دنر َّ
(( )12بَذ ُ مذ يُ ياسا ذ
(س.)336 :
( )13ص يح البخذري (.)124 /9
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مبعررث النرري--فقررذل ألييررأ :ادلررم دلررم ا ر ا البوررل ،ال ر ي يررزدم أنررأ ي تيررأ اخلرررب مررن
الاس ر ررمذء وق ر ررذل جمذار ر ر « :العم ر ررل الص ر ررذن يبف ر ررأ الكل ر ررم الطي ر ررب» يق ر ررذل :ﱣﭐﲪﲫﱢ
[املعذرج« :]3 :املالئكة تعبج ملىل اهلل»)(.)1
وأما ال سائي فق بو بقولأ (كاذ النرذعُو ر العظيم احلليم) (.)2
وأمننا ابننن م نندو فقر نقلررأ يف كاررذ الاوحير مرتعررذ لررأ بقولررأ( :ومررن أمسررذء اهلل -دررز ووررل:-
الكبري والكب والكذيف والكظيل)(.)3
وأما البياقي فق أحلقأ يف بذ الصرب(.)4

( )1ص يح البخذري (.)126 /9
( )2الاسنن الكربى للناسذئ (.)129 /٧
( )3الاوحي ؛بن من ه (.)1٧3 /2
( )4شعب اإل ذن (.)425 /12
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الفصل الثاني :املسائل العقدية املتعلقة حبديث الكرب.
املبحث األول :مسائل اإلميان باهلل
وفيأ املطذلب اآلتية:
المطلب األول :داللة الحديث على إثبات وجود اهلل:
ف ذلة الكب ال يرتتب دلي رذ الاوورأ ملىل اهلل وملوذبرة الر اد تر ل دلرر وورود اهلل ،وارو مرن
أدلة احلس ال يلماس ذ اإلناسذن :فغوث املكبوبف ،وملوذبرة املضرطبين ير ل د؛لرة قذقعرة دلرر ووروده
-تع ر ررذىل-ق ر ررذل اهلل :ﱣﭐﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﱢ [النمل ]62:فظ ار ه اآليرة الكب رة يذقرب في رذ املشربكف مبرذ

اررو ملمررو دن ر ام مررن ملوذبررة ددرروة املكرربو  ،كمررذ دل دليررأ قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄ

ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱢ [اإلتسر ر ر ر ر ر ر رباء،]6٧:

ﱣﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﱢ [الن ر ر ررل ]53:ف ر ر ر ر ه اآلي ر ر ررة تب ر ر ررف أن
الظطبة تووأ اإلناسذن ملىل اهلل يف حذلة الكب  ،وا ا فيأ دليل دلر ووود اهلل.
واتسررا ل أيضررذ يف ملبطررذل آهلررا م الر أشرربكوا اهلل بعبررذد م هلررذ ،و لررك يف قولررأ-تعررذىل :-ﱣﭐﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﱢ [اإلتسباء.]56:
وق ر ر ر ررذل-تع ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [األنعررذ  ]64-63:فخررذقب م
هب ا األمب املشذا ماسا ؛ بأ دلر توحي األلواية.
فذلقص أن ح يث الكب ي ل دلر ملدبذ ووود اهللص ألن ال اد ينرذو ربرأ يف حذلرة ير
في ذ ودلم أن جنذتأ ؛ تكون مل؛ مرن اهلل ،وكرون النري--يصصرأ حبذلرة الكرب ف ر ا ير ل دلرر أن
اهلل تسي يب ال دذء مل ا ص الل وء ملىل اهلل تعذىل وأتر بشبائط اإلوذبة(.)1

( )1ينظب :حمم بن صذن الع يمف ،جممود فاذوى ورتسرذئل فضريلة الشري حممر برن صرذن الع يمرف ،عرأ وتبتيرب
ف بن نذصب بن ملبباايم الاسليمذن( ،البيذ  :دار الوقن -دار ال بيذ 1413 ،ار).109-108 :5 ،
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المطلب الثاني :داللة حديث الكرب على توحيد الربوبية:
ي ل احلر يث دلرر كمرذل الببوبيرة ،و لرك يف قولرأ «...ر العربش العظريم ،؛ مللرأ مل؛ اهلل ر
الاسموا ور األر  ،ور العبش الكب » كبر كلمة الب  ،وأضذف مللي ذ ا ه املخلوقرذ الكبررية
العظيمررةص ألنررأ مل ا كذنررت دايلررة يف ربوبياررأ فمررذ دو ررذ أوىل ،وق ر بر ّرف اهلل الظررب بين مررذ يف الكرررب يف

قول ر ررأ-تع ر ررذىل :-ﱣﭐﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭﱢ [طذفب.]5٧:
فذشررامل ار ا الر دذء العظرريم دلررر الاووررأ ملىل اهلل-تعررذىل-باوحير الببوبيررة-مررأ توحير األلوايررة
واألمسذء والصظذ كمذ تسي يت-ص ألن فيأ ملقبار بذخلذلق ،والببوبية ،وامللك.
وق عأ احل يث الببوبية بنوديّ رذ :العذمرة ،واخلذصرة ،الببوبيرة العذمرة تعرم عيرأ املخلوقرذ الررب
من ذ والظذوب ،والببوبية اخلذصة برتبية أوليذئأ امل منف.
فقولررأ يف حر يث دلر -رضر اهلل دنررأ« -والحمنند هلل رب العننالمين» ويف الرربواياف« :ال إلننه
إال اهلل رب السموات ورب األر » ي ل دلر ربوبية دذمة.
وأمذ قولأ...« :رب العري الع يا« »...ورب العري الكريا» فير ل دلرر الببوبيرة اخلذصرة،
وار ا راوررأ خلصوصرية العرربش بذ؛تسراواء( ،مل لظررظ ا؛تسرراواء مرن األلظررذي املخاصرة بررذلعبش ؛ تضررذف
ملىل طريه ؛ يصوصذ و؛ دمومذ ،ك لك لظظ الببوبية يف العبش يذس(.)1
ف رو -تعررذىل-ر كرل شر ء ومليكرأ ،املاصرربف فيرأ كير يشرذء ،واررو القرذئم دلررر كرل فلررو
مبررذ يصررل أ ،ويببيررأ ،كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐ ﳠ ﳡﳢﳣﳤﳥﱢ [قررأ ،]50:ومبررذ تاذوررأ
مررن تببيررة يف ش ر ون حيذتررأ كل ررذ .واررو املرربن ألوليذئررأ ،فريبرري م بذإل ررذن ،ويرروفق م لررأ ،ويكملررأ هلررم،
وير فأ درن م الكرربو  ،وحقيقا رذ :تببيررة الاوفيرق لكررل يرري ،والعصررمة درن كررل شرب .ولعررل ار ا املعررىن
اررو الاسررب يف كررون أك ررب أدديررة األنبيررذء بلظررظ الررب الر ي يظ ررب معررأ وررذ فقررب العررذملف ملليررأ بكررل ووررأ
وادابذر مأ ور تظبده-تسب ذنأ-بذخللق والا بري(.)2
فذلش ررذا أن احلر ر يث في ررأ ملقر ربار لببذنيا ررأ-تس ررب ذنأ ،-وفي ررأ يض ررود ب ررذإلقبار القل رري بذلببوبي ررة
( )1ينظب :أمح بن دب احلليم بن تيمية ،جممرود الظارذوى  .حتقيرق دبر الربمحن برن قذتسرم( ،امل ينرة املنرورة :جممرأ
الشبي  ،امل ينة النبوية1416 ،ار.22 :1 ،) 1995/
امللك ف لطبذدة املص
( )2ينظب :دب البمحن بن نذصب الاسع ي ،تياسري الكب البمحن يف تظاسري كال املنذن حتقيق دب البمحن بن معال
اللوت ررق (ط ،1ب ررريو  :م تساس ررة البتس ررذلة1420ا ر ر 39 :) 2000-ص الغنيم ررذن ،ش ررب كا ررذ الاوحي ر م ررن
ص يح البخذري .315 :1 ،
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املاسررالّزمة للخضررود بذلعبوديررة .وي كر لررك مررذ وررذء يف حر يث دلر -رضر اهلل دنررأ-قولررأ( :واحلمر
هلل ر العذملف).
ويف احل يث د؛لة دلر أمهية توحي الببوبية من و ة أنأ ياسالز ملفباد اهلل بذلاووأ ملليأ بذلعبرذدة
دنر الشر ائ  ،أيضررذ توحير الببوبيررة انررذ ماعلررق بذ؛تسرراعذنة ،واإلناسررذن يف حرذل الكررب يكررون حماذوررذ
لالتساعذنة وا؛تساغذدة بببأ.
ويف احل ر يث مل ررذر خلصررذئيف ربوبياررأ وصررظذ ذ :كررذخللق ،والا ر بري ،والنظررأ والضررب ،وأنررأ دلررر
كل ش ء ق يب
()1
وفيأ مل ذر ألمهية حتقيق واوامذد توحي الببوبية مأ توحي األلواية يف تظبي الكببذ .
وفيأ أن الكرب ومرذ يل رق اإلناسرذن مرن أ ى مث بعر ه لر ة الظربج ،ير يل يف ملفرباد اهلل ب فعذلرأ،
واو معىن توحي الببوبيةص ألن يلق أفعذل العبذد من اخلري والشب ت يل يف معىن توحي الببوبية(.)2
المطلب الثالث :مسائل توحيد األسماء والصفات التي دل علياا الحديث:
احارروى احلر يث دلررر ألظررذي تر ل دلررر توحير األمسررذء والصررظذ  ،الر ي اررو مبعررىن (ملفرباد اهلل
ب مسذئأ احلاسىن وصرظذتأ العليرذ ،مرأ اإل رذن مبعذني رذ حقيقرة ومرذ دلرت دليرأ مرن أحكرذ  ،مرن طرري و يرل
و؛ تكيي و؛ تعطيل و؛ حتبي (.)3
واحلر يث ورد فيررأ أمسررذء ك رررية ،وار ا يشررعب بعظماررأ ،ألنررأ أشرربف العلررو ص لاعلقررأ بررذهلل-تعررذىل-
وانذ تنذتسب بين ذ ،وأمسذء اهلل ا أدال وأوصذف هلذ أدباذ ،فكرل اتسرم ورد يقاضر وورود الصرظة،
املخاصررة بذ؛تسررم ،وياسررالز ووررود الصررظذ األيرربى ،وأكمررل النررذ ِ دبودي رة :املاعبَ ر مي ر ِأ األمسر ِ
رذء
ُ د
ُ
ُ
البشب( ،)4وبيذن لك دلر الن و اآليت:
والصظذ ِ ال
ُ
يطلأ دلي ذ ُ

( )1ينظب :د .دذدل بن ح العذمبي ،و ود شي اإلتسال ابن تيمية يف تقبيب توحي الببوبية ورد القواد فيأ
(ط ،1امل ينة املنورة :دار منذر الاوحي  ،ط األوىل1436:ار.105-81 :1 ،) 2015-
( )2ينظب :دب العزيز بن بذز ،حمم بن صذن الع يمف ،فاذوى م مة لعمو األمة عأ ملبرباايم الظرذر  (،ط،1
البيررذ  :دار العذصررمة1413،ارر)5:ص أ.د .أمح ر الغنيمررذن نرواق توحي ر الببوبيررة ومظذاباررذ ( ،ط ،1مكررة
املكبمة :دار قيبة اخلضباء1439 ،ار.18: ) 201٧-
( )3ينظب :ابن د يمف ،القول املظي دلر كاذ الاوحي (ط ،2ال مذ  :دار ابن اجلوزي1424،ار).14 :1،
( )4أمح بن د مذن املزي  ،تعظيم اهلل ورل واللرأ «تر مال وقصرذئ » (ط ،1البيرذ  :مر ار الروقن1432،ا ر
.٧٧ :) 2011-
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أوال :أسماء اهلل الواردة في الحديث ووجه م اسبتاا لدعاء الكرب:
االسا األول [( :]1اهلل .
ايال العلمذء يف معىن واشاقذ اتسم اهلل دلر قولف:
األول :اتسررم مبكررل ،أي اتسررم دلررم طررري مشرراق ،وذمر  ،فررايف بذلبررذري أرربي يف ا؛ياصررذس
جمبى األمسذء األدال يف طريه(.)1
( )1ق ررذل ب ررأ( :أب ررو د م ررذن امل ررذزين ،وأب ررو ملتسر ر ذ الزو ررذج الن رروي(311ار رر) ،واخلط ررذن ،والبي قر ر  ،والاسر ر يل ،
واجلرويين ،والغرزا  ،وأبرو بكرب برن العربن ،وأبرو حيرذن األن لاسر  ،والاسرمف احللري ،والظريوزآبرذدي ،الشري دبر
الرربزا دظيظر ) واتسررا لوا ب دلررة من ررذ :أن حرربف النر اء ؛ أامررأ مررأ األلر والررال للاعبير وأمررذ يف اتسررم اهلل
جالر  ،فر ل دلرر أنررأ مرن بنيرة ا؛تسررم ،ومرن أدلرا م :قولررأ-تعرذىل :-ﱣﭐﱊﱋﱌﱍﱢ ،ووورأ ا؛تسررا ؛ل
دن ام أن اآلية في ذ تنبيأ دلر د املذدة ،وقذلوا :ملن الر ين قرذلوا بذ؛شراقذ ارم فالظرون يف أصرل اشراقذقأ،
أيضررذ :ملن مظ ررو ا؛شرراقذ ماولر مررن لظررظ ملىل آيررب ،وار ا ؛ كررن أن يكررون يف لظررظ اجلاللررة ،أي:
وقررذلوا د
مبعىن :أن ياول من لظظ آيب تسذبق لرأ .ينظرب لالتسرازادة حرول ار ه املاسر لة :الظبااير ي ،العرف 90 :4 ،ص
األزارربي ،ر يب اللغررة 189 :1ص ملب رباايم بررن الاسرربي الزوررذج ،تظاسررري أمسررذء اهلل احلاسررىن  .حتقيررق أمح ر
يوتس ال قذ ( ،دار ال قذفة العببية)25 :ص دب البمحن بن ملتس ذ الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل  .حتقيق د.
دبر ر احلاس ررف املب ررذر ( ،ط ،2ب ررريو  :م تساس ررة البتس ررذلة1406،ا ر ر 29-23:) 1986-ص دبر ر ال رربمحن ب ررن
ملتسر ر ذ الزو ررذو  ،جم ررذلس العلم ررذء  .حتقي ررق دبر ر الاس ررال حممر ر ا ررذرون( ،ط ،2البي ررذ  :دار البف ررذد ،
القررذابة :مكابررة اخلررذجن 1403 ،ا ر 56 :) 1983-ص اخلطررذن ،ش ر ن ال ر دذء 121: ،ص أمح ر بررن احلاسررف
البي ق  ،األمسذء والصظذ  ،حتقيق دب اهلل بن حممر احلذشر ي( ،ط ،1ور ة :مكابرة الاسروادي 1413،ا ر
51: ) 1993ص أبررو حذم ر حمم ر بررن حمم ر الغ رزا  ،املقص ر األتسررىن يف شررب معررذين أمسررذء اهلل احلاسررىن .حتقيق باسذ اجلذن( ،ط ،1قربس :اجلظذن واجلذن140٧ ،ار61 :) 198٧-ص حمم بن دمب بن احلاسرن برن
احلاسررف الايم ر ال ربازي ،الاظاسررري الكبررري ( ،ط ،1بررريو  :دار ملحيررذء ال ررتاث العرربن 1420ا ر)-143 :1 ،
149ص أبررو بكررب حممر بررن دب ر اهلل ابررن العرربن ،األمر األقصررر يف شررب أمسررذء اهلل احلاسررىن وصررظذتأ العلررر .
ضرربط نصررأ :دبر اهلل الاررورايت ،وير ّربج أحذدي ررأ وودررق نقولررأ أمحر در ّربون( ،ط ،1قن ررة ،بررريو  :دار احلر يث
الكاذنية1436،ار250 :1 ،) 2015-ص أبو حيرذن حممر برن يوتسر برن حيرذن حتقيرق صر ق حممر عيرل،
الب رب احملرريط يف الاظاسرري (بريو  :دار الظكررب1420 ،ه)2٧ :1 ،ص أبررو الظر اء ملمسذديررل بررن دمرب بررن ك ررري،
تظاسري القبآن العظيم  .حتقيق أبو ملتس ذ احلويين( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي1431 ،ا ر)186 :1 ،ص
اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللرة اهلل ورل واللرأ ،د .حممر ملبرباايم دبر اهلل ،اخلصرذئيف اللغويرة للظرظ اجلاللرة
اهلل-ول واللأ( ، -ط ،1البيذ  :دار كنروز ملشربيليذ1435،ا ر49-4٧:) 2014-ص دبر الربزاف دظيظر ،
فاذوى ورتسذئل مسذحة الشي دبر الربزا دظيظر  .ملدر اد ولير برن ملدريرس برن مناسر  ،الاسرعي برن صرذبب برن
دب ه( ،ط ،2البيذ  :دار الظضيلة ،بريو  :دار ابن حز 1420 ،ه.354 :) 1999-
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الثاني :اتسم مشاق ملمذ من (اإللأ) أو مرن (مللرأ و؛ه مرن الولرأ والا رري) أو (؛ه دلرر وزن فَر َعرل
مث ديلت دليأ األل والال للاعبي )(.)1
والصحيح أن فيه تفصيال:
ملن ك ررذن امل رباد ا؛ش رراقذ األص ررل ول رريس الوض ررع  ،أي أن ررأ ماس ررام م ررن أص ررل آي ررب ،أي أن
املشاق ي يت بعر أصرلأ املشراق منرأ ،ف ر ا ؛ ريرب أنرأ بذقرل ف رو لريس مبشراق كذشراقذ تسرذئب األمسرذء
ال اشاقذق ذ اشاقذ الصظذ .
وملن أري بذ؛شاقذ مالقذة مصذدره يف اللظظ واملعرىن ؛ أنرأ ماولر من رذ تولر الظربد مرن أصرلأ،
ف ر ا حررقص ألن تاسررمية الن ررذة للمص ر ر واملشرراق منررأ أصررال وفبدررذ لرريس معنررذه أن أح ر مهذ تول ر مررن
اآليب ،وملمنذ ارو بذدابرذر أن أحر مهذ ياضرمن اآليرب وزيرذدة ( ،)2ودر القرول انرذ بذ؛شراقذ يلرز منرأ
يط واو د ال ؛لة دلر الصظة أو الصظذ وملمنذ فقط دلر ال ا .
وي يت اتسم (اهلل) يف اللغة دلر معذن من ذ:
 -1احملبو املعظم.
 -2امللا واملظزود ملليأ يف احلوائ والنوائب وطرياذ.
( )1وقذل بذ؛شاقذ دمومذ ك رري مرن العلمرذء-دلرر ايراالف بيرن م -مرن م :يرونس برن حبيرب ،والكاسرذئ  ،والظ ّرباء،
وقطررب  ،واأليظررا ،دب ر اهلل بررن أن ملتس ر ذ احلضرربم  ،وأبررو دمرربو بررن العررالء ،واخلليررل بررن أمح ر  ،وتسرريبويأ،
والنضب بن مشيل ،وابن تيمية ،وابرن القريم ،وابرن ك رري ،وأبرو اهلير م الربازي ،وابرن د يمرف ،وصرذن آل الشري  ،وقر
ايالظوا يف أصل مذدتأ ،حيث ردوه ملىل أربعة مواد أصول ،وا ( :ألأ ،لوه ،ليأ ،ولأ) ينظب لالتسرازادة حرول ار ه
املاس لة :ابن األدري ،الن ذية يف طبيب احل يث واألدب ( )62 /1أمح بن دبر احللريم برن تيميرة ،رتسرذلة يف الربد
دلر بع أتبذد تسع ال ين ابن محويأ ضمن وذمأ املاسذئل لشي اإلتسال ابن تيمية  .حتقيق حمم دزيز مشرس،
(ط ،1ور ة :جممررأ الظقررأ اإلتسررالم  ،مكررة املكبمررة :دار دررذ الظوائر 1422ا رر)415-414 :ص حممر بررن أن
بك ررب اب ررن ق رريم اجلوزي ررة ،ب ر ائأ الظوائر ر ( ،ط ،1دار الكا ررذ الع رربن ،ب ررريو  ،لبن ررذن) 249 :2 ،ص اب ررن ك ررري،
تظاسري القبآن العظيم 186 :1 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب 46٧ :13 ،ص حمم بن صذن الع يمف ،شرب
العقي ر ة الواتسررطية (ط ،6ال ر مذ  :دار ابررن اجلرروزي1421 ،ار ر)38 :1 ،ص صررذن آل الشرري  ،الام ي ر لشررب
كاذ الاوحي (ط ،1البيذ  :دار الاوحي 1424،ار٧4 :) 2003-ص د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف
اللغويررة للظررظ اجلاللررة اهلل وررل واللررأ 62-50:ص د .حممر أمحر ملكررذوي ،دقير ة الاوحير يف القرربآن الكررب ،
(ط ،2البيذ  :دار ابن تيمية1412،ار٧3 :) 1992-ص حمم احلمود الن ي ،الن األمسر يف شب أمسذء
اهلل احلاسىن ( ،ط ،٧الكويت :مكابة اإلمذ ال اي1426،ار).392-3٧5 :1 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ 249 :2 ،22 :1،ص ابن تيمية ،رتسذلة يف البد دلر بع أتبذد تسع ال ين
ابن محويأ ضمن وذمأ املاسذئل لشي اإلتسال ابن تيمية .415-414: ،
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 -3املعبود.
 -4ال ي حتاذر العقول فيأ .
()1

• التعريف الشرعي:
اررو اتسررم دلررم ؛ يطلررق مل؛ دلررر مررن لررأ األلوايررة والعبوديررة دلررر عيررأ اخللررق ،ودال دلررر اإللررأ
احلق د؛لة وذمعة جلميأ األمسذء احلاسىن ،ويقذل :ملنأ ا؛تسم األدظم(.)2
وجه م اسبة اسا (اهلل لدعاء الكرب:
 -1ألنررأ أمررأ عيررأ املعررذين ألمسذئررأ ،وعيررأ احملذم ر وعيررأ صررظذ الكمررذل ال ر ؛ يشررذركأ أح ر
في ذ( )3ف و أدرم األمسرذء تظاسرريا وأم رذ وأصرل ذ()4ص وهلر ا يقرذل :الربمحن والاسرال والقر و مرن
أمسذء اهلل ،و؛ يقذل :اهلل من أمسذء البمحن أو الاسال أو الق و (.)5
 -2ألن ار ر ا ا؛تس ررم أك ررب األمس ررذء ورودا يف الق رربآن والاس ررنة ،ف ررث دل ررر ك رربه ب ح ررب األمس ررذء
وأدظم ذ.
 -3ألنأ ياسرم برأ أحر مرن البشرب واخللرق ،وار ا فيرأ ملشرذرة أنرأ لريس لرأ نظرري و؛ مشرذبأ يف اترأ
وأمسذئ ر ر ررأ وص ر ر ررظذتأ ،كم ر ر ررذ ق ر ر ررذل -تع ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱢ [م ررب  )6(]65:فكم ررذ أن امس ررأ ؛ يش ررذركأ أح ر فك ر لك الن ررذة
مرن الكرب ؛ يكرون مرن دونرأ ،برل مرن اإللرأ الر ي اتسرا ق العبوديرة و يشرذركأ أحر يف اترأ

( )1ينظ ررب :اخلط ررذن ،شر ر ن الر ر دذء 9٧-91: ،ص األزا رربي ،ر ر يب اللغ ررة 189 :1 ،ص اب ررن الع رربن ،األمر ر
األقصرر  )249-240 :1 ،د .قرذر برن تسرعي الق طرذين ،املطذلرب املظير ة يف ماسرذئل العقير ة ( ،ط،1
امل ينة املنورة :دار النصي ة ،البيذ  :النذشب املاميز.38٧ :1 ،) 201٧ ،
( )2ينظررب :الطررربي تظاسررري 123 :1ص ابررن ك ررري الاظاسررري 122: 1ص أبررو حيررذن حمم ر بررن يوتس ر األن لاس ر
الب ررب احملرريط يف الاظاسررري  .حتقيررق :صر ق حممر عيررل (بررريو  :دار الظكررب  1420ا ر)2٧ :1 ،ص مبتضررر
الزبي ي تذج العبو (دار اهل اية).320 :36 ،
( )3ينظرب :أمحر برن دبر احللريم ابررن تيميرة ،قذدر ة حاسرنة يف البذقيرذ الصررذحلذ  .حتقيرق أبرو حممر أشربف بررن
دب املقصود( ،ط ،1البيذ  :مكابة أضواء الاسل 1422،ار .46 :) 2002-
( )4ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1
( )5ينظب :حمم بن أن بكب بن قريم اجلوزيرة ،قبيرق اهل ربتف وبرذ الاسرعذدتف ( ،ط ،2القرذابة :دار الاسرلظية،
1394ه) .45:
( )6ينظب :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .19 :
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و؛ يف صظذتأ.
 -4اتسررم اهلل اررو شررعذر اإل ررذن ورد يف كلمررة اإليررالس والش ر ذدة  ،فنذتسررب ك ربهص ألنررأ أك ررب األمسررذء
دوابذ( ،)2والكب او أش مذ ينزل دلر اإلناسذن من البالء ،فقذبل أدلر ال وا أدلر البالء.
 -5ألن توحير العبررذدة معلررق بررأ يف قولررأ(:؛ مللررأ مل؛ اهلل) وا ر ه الكلمررة باسرربب ذ يناقررل الكررذفب ملىل
اإلتسال مل ا توفب شبوق ذ( ،)3فقذبلأ ا؛ناقذل من الكب ملىل الن ذة.
 -6ألنرأ (ورد احلررث يف النصرروس دلرر كررب ار ا ا؛تسرم يف بر ء كررل دمرل ويامررأ( )4والر دذء انررذ
ب أ بأ يف مليالس الاوكل والاووأ هلل.
()1

االسا الثاني [( ]2اإلله .
املعررىن :اررو املر لوه املعبررود الر ي ت هلررأ القلررو  :بكمررذل احملبررة ،والاعظرريم ،واإلوررالل ،والبوررذء
واخلوف(.)5
وجه م اسبة اسا اإلله لدعاء الكرب:
 -1ألن معن ررذه ير ر ل دل ررر أن ررأ ا ررو الر ر ي ياس ررا ق أن تص رربف ل ررأ العب ررذدة ،ويذص ررة العب ررذدا القلبي ررة:
كذلبوذء ،واخلوف ،واحملبة وطرياذ ،وحذل املكبو تاذج ملىل ملدمذهلذ تعظيمذ ومليالصذ هلل-تعذىل.-
 -2ألنررأ اوام ررأ م ررأ اتس ررم ال ررب يف أك ررب م ررن موضررأ م ررن احل ر يث ،وا ر ا مع ررىن قول ررأ-تع ررذىل:-
ﱣﱒﱓﱔﱕﱢ [الظذحت ر ر ررة ]5 :ف ر ر ررإن العبودي ر ر ررة ياض ر ر ررمن ذ اتس ر ر ررم اإلل ر ر ررأ،
وا؛تساعذنة ياضمن ذ اتسم الب .
 -3ألن مرن مقاضرريذ األلوايررة البمحرة قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳒﱢ [البقبة ]163 :واملكبو يف حذوة مذتسة للبمحة.
( )1ينظب لالتسازادة :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .25-20 :
( )2ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1 ،
( )3ينظب :أ .د .حمم ملبباايم دب اهلل ،اخلصذئيف اللغوية للظظ اجلاللة اهلل ول واللأ .19 :
( )4ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .23٧ :1 ،
( )5ينظب :أمح بن دب احلليم ابن تيمية ،املاسا ر دلر جممود الظاذوى  .ععأ ورتبأ حممر برن دبر الربمحن برن
قذتسررم( ،ط 1418 ،1ا ر) 15 :1،ص أمح ر بررن دب ر احللرريم ابررن تيميررة ،درء تعررذر العقررل والنقررل  .حتقيررق
حمم ر رشررذد تسررذ ( ،ط ،2البيررذ  :وذمعررة اإلمررذ حمم ر بررن تسررعود اإلتسررالمية 1411 ،ار ر:9 ،) 1991-
 ،)3٧٧حمم بن أن بكب ابن القيم ال اء وال واء حتقيق حممر أعرل اإلصرالح  ،ويربج أحذدي رأ :زائر برن
أمح النشريي( ،ط ،1مكة املكبمة :دار دذ الظوائ 1429 ،ه).228 :
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داللة اسا (اهلل و(اإلله على الصفة المشتقة(األلوهية :
الصظة املشاقة من اتسرم اهلل واإللرأ ار صرظة اإلهليرة ال اتيرة ،ال الرة دلرر كونرأ م لوارذ ومعبرودا،
ت هلأ اخلالئرق حمبرة ،وتعظيمرذ ،ويضرودذ ،وفزدرذ ،ملليرأ يف احلروائ والنوائرب وار أيضرذ ماسرالزمة جلميرأ
الصررظذ  ،ولكمررذل ربوبياررأ ورمحاررأ ،املاضررمن لكمررذل امللررك واحلمر  ،وملهلياررأ وربوبياررأ ورمحذنياررأ وملكررأ
ماسالز جلميأ صظذ كمذلأ ،ألنرأ ياسرا يل دبرو صرظة اإلهليرة ملرن لريس حبر  ،و؛ مسيرأ ،و؛ بصرري،
و؛ قذدر ،و؛ ماكلم ،و؛ فعذل ملذ يبي  ،و؛ حكيم يف أفعذلأ(.)1
أيضذ اتسم (اإللأ) دل دلر أمسذء اجلمذل ،وأوصذف الكمذل ،ونعو اجلرالل( ،)2ف مرأ صرظة
الغىن ،والصم ية ،والقيومية(.)3
االسا الثالث [( :]3الرب وداللته على صفة الربوبية.
واتسررم الررب اررو( :الاسرري الر ي ؛ شرربأ لررأ ،و؛ م ررل يف تسر دده ،واملصررلح أمررب يلقررأ مبررذ أتسررب
دلي م من نعمأ ،واملذلك ال ي لأ اخللق واألمب) (.)4
قذل ابن القيم( :والب او الاسي  ،واملذلك ،واملرنعم ،واملربن ،واملصرلح ،واهلل-تعرذىل-ارو الرب هبر ه
ا؛دابذرا كل ذ فال ش ء أووب يف العقول والظطب من دبذدة من ا ا ش نأ وح ه ؛ شبيك لأ)(.)5
وم ررن مع ررذين ال ررب (الر ر ي ي رربن دبر ر ه فيعطي ررأ يلق ررأ مث ي ي ررأ ملىل عي ررأ أحوال ررأ م ررن العب ررذدة
وطرياذ)(.)6
قذل ابن ك ري( :والب او املذلك املاصبف)(.)٧
إ ن الخالص ننة :اتس ررم (ال ررب ) ي ر ل ب ؛ل ررة املطذبق ررة دل ررر ص ررظة الببوبي ررة و ا اهلل ،ودل ررر أحر ر مهذ
ب ؛لة الاضمن ،وب ؛لة اللزو دلر الصظذ األيبى :كذحليذة ،والقيومية ،واخللق ،والاسمأ ،والبصب.)8(...
( )1ينظررب :حممر بررن أن بكررب ابررن القرريم ،مر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعبر ومليررذ ناسرراعف  .حتقيررق حممر
املعاصم بذهلل البغ ادي( ،ط ،3بريو  :دار الكاذ العبن1416،ار .56 :1 ،) 1996-
( )2ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ .249 :2 .
( )3ينظب :ابن القيم ،قبيق اهل بتف وبذ الاسعذدتف .45 :
( )4الطربي ،وذمأ البيذن .236 :1 ،
( )5ابن القيم ،ب ائأ الظوائ  .132 :1 :وينظب :دب البمحن الاسع ي ،تظاسري األمسذء احلاسىن دبي بن دل
العبي ( ،امل ينة املنورة :جملة اجلذمعة اإلتسالمية امل ينة املنورة ،الطبعة :الع د 1421 ،112ار).200-199 :
( )6ابن تيمية ،جممود الظاذوى .22 :1 ،
( )٧ابن ك ري ،تظاسري القبآن العظيم .199 :1 ،
( )8ينظررب :د .حممررود دب ر ال رباز البض رواين ،أمسررذء اهلل احلاسررىن ال ذباررة بذلكاررذ والاسررنة( ،ط ،1القررذابة :مكابررة
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وجه م اسبة اسا (الرب لدعاء الكرب :ويمكن استخالصاا عبر ال قاط اآلتية:
 -1أن اتس ررم ال ررب ي ر ر يل يف معن ررذه تس ررذئب األمس ررذء احلاس ررىن .وا ر ر ه يصيص ررة هل ر ر ا ا؛تس ررم ف ررو
منذتسبص ألن لظظ الب يظ ب معأ وذ فقب العذملف ملليأ بكل ووأ وادابذر(.)1
بريا ويل دقررذ وأمر دربا ،فمررن كررذن يف حذلررة كررب وحذوررة
 -2ألنررأ ياضررمن تصرربف اهلل يف كررل ش ر ء تر د
لاظبأأ لن ياووأ دقال وفطبة مل؛ ملن كذن كل ش ء حتت أمبه وت بريه.
 -3أن اتسم (الب ) تسي مب دبودية الاوكل ملن دلم معنرذه ومرذ يقاضريأ مرن آدرذر ،كمرذ قرذل -تعرذىل:-
ﱣﭐﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱢ [ املزمل.]9:
 -4أن اتسررم(الب ) ؛ يقررذل مل؛ هلل ،و؛ ياسرراعمل لغررريه مل؛ بذإلضررذفة يف حررذ؛  ،كر ن تقررول :ر
ال ار .وق قيل ملنأ ا؛تسم األدظم(.)2
 -5أن اتسم (الب ) ورد احلث بذلاوتسل بأ يف آيذ وأحذديث ك رية ،ليس فقرط يف حرذل الكرب ،
بل يف حذ؛ ك رية(.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تسلاسبيل1426،ار.693 :) 2005-
( )1ينظب :ابن القيم ،ب ائأ الظوائ 249 :2 ،ص الاسع ي ،تياسري الكب البمحن 39 ،ص الغنيمذن ،شب كاذ
الاوحي من ص يح البخذري .315 :1 ،
( )2ينظب :ابن ،تظاسري القبآن العظيم .199 :1 ،
( )3من ذ :أ-يف احلث دلرر الر دذء دمومرذ ،قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱢ [ طذفب .]60 :ف كب اتسم (الب ) ملشذرة لعظم ا ا ا؛تسم.
يف حذل الضع  ،واأل ى من الكظذر ،قذل تعذىل يف قصة نو  :ﱣﭐﱟﱠﱡﱢﱣﱢ [القمب.]10:ج-يف حررذل قل ررب الامكررف والع ررزة ،قررذل -تع ررذىل :-ﱣﭐﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﱢ [س.]35:
د-يف قل ر ر ررب املغظ ر ر رربة والبمح ر ر ررة ،ق ر ر ررذل -تع ر ر ررذىل :-ﱣﭐﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱢ [امل من ر ر ررون]118:
أمب اهلل نبيأ أن ياوتسل بذتسم الب ص لك ينذل البمحة واملغظبة.
دموم ررذ ،ودف ررأ الش ررب ،ق ررذل –تع ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ار ر-يف قل ررب اخلررري د
ﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﱢ[ اإلتسباء.]80 :
و-يف قل ررب ال ري ررة الص ررذحلة ،كم ررذ يف قص ررة زكبي ررذ-دلي ررأ الاس ررال -ق ررذل تع ررذىل :ﱣﭐﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜﱢ [ مب .]4 :
ز-يف حذلررة اخلرروف واحلررزن ،وتعاسررب األمررور كمررذ يف ددررذء موتسررر ،ﱣﭐ ﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱢ
[قأ.]26-25 :
-يف قلب العلم ،قذل –تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑﱒﱓﱢ [تسورة قأ .]114:
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 -6ألنررأ اوامررأ مررأ اتسررم (اهلل) يف أك ررب مررن موضررأ ﱣﭐﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ ...ﱢ،ﭐ

ﱣﭐﱆﱇﱈﱉﱢ وا ا ا؛وامذد برف دبرذدة ماعلقرة بذمسرأ :اهلل ،وبرف تسر ال
ماعلررق بذمسررأ :الررب ص مث الببوبيررة تاضررمن يلررق اخللررق وملنشررذئ م ،واإلهليررة أو العبررذدة ار الغذيررة
من اخللق( ،)1فذ؛مسذن د؛ دلر صظذ وذمعة لكل معذين األمسذء احلاسىن والصظذ العليذ.

االسا الرابع [ ]4الكريا وداللته على صفة الكرم.
الكب يف األصرل يُطلرق دلرر البورل الاسربيأ ملىل اخلرريا  ،والكرب تسربدة ملوذبرة الرنظس ،واهلل-
تعررذىلَ -تسرربَب كررل يررري وماسر لأ ف ررو أ يكررب األكرربمف وبذتسررم الكررب أحررق مررن كررل كررب ( ،)2واررو ك ررري
اخلري دظيم النظأ ،؛ يقاصب دلرر اإلدطرذء فقرطص ولر ا ورد أقروال ك ررية يف معرىن ار ا ا؛تسرم وكل رذ
ص ي ة وحق ،من ذ:
 الن ّظذد ،ك ري اخلري والعطذء ال ائم.
 ال ي لأ ق ر دظيم وش ن كبري.
 ال ي يعط بغري دو .
 املنزه دن النقذئيف واآلفذ .
 ال ي يعط احملاذج وطري احملاذج.
 ال ي يعط لغري تسبب.
وف.
 ال ي مل ا ود ّ
 ال ي تبفأ ملليأ كل حذوة صغرية وكبرية.
 ال ي ؛ يضيأ من الا ملليأ.
 ال ي يا ذوز دن ال نو ويغظب الاسيتذ .
 املكب املنعم املاظضل
 ال ي يعط فو مذ يامىن الاسذئل(.)3
( )1ينظب :ابن تيمية ،الظاذوى الكربى .252 :5 ،
( )2ينظب :الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 51-50 :ص احلاسف بن احلاسن احلَلِيم  ،املن ذج يف شعب اإل ذن
حتقيق حلم حمم فودة( ،ط ،1دار الظكب 1399،ار .201 :1 ،) 19٧9-
( )3ينظب :اخلطذن ،ش ن ال دذء ٧1 :ص احلليم  ،ملن رذج يف شرعب اإل رذن 201 :1 ،ص ملمسذديرل برن حممر برن
الظضل بن دل األصب ذين ّ -قوا الاسنة ،-احل ة يف بيذن احمل ة وشب دقي ة أال الاسنة  .حتقيق :حمم دب
اللطي اجلمل( ،ط ،1املنصرورة :دار الظرذرو 1433 ،ا ر 53 :1،) 2012-ص ابرن العربن ،األمر األقصرر
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واتسررم الكررب ي ر ل بذملطذبقررة دلررر ملدبررذ صررظة الكررب ال اتيررة مررأ ملدبررذ ال ر ا هلل ،وبذلاضررمن
دلر أح مهذ ،وبذ؛لازا دلر صظة اجلود ،والرب ،واللط  ،والبفق ،والبمحة ،واحليذة ،واحلكمة ،والق رة.
وجه م اسبة اسا (الكريا لدعاء الكرب:
 -1مل ا د رربف مع ررىن ك ررب اهلل وتس ررعاأ ،وأن ررأ يعط ر ر بذلقلي ررل ،ويغظ ررب اخلطذي ررذ ف ررإن العب ر ر تس ررياعلق
بر ر ررذهلل تعل دقر ر ررذ ش ر ر ر ي د ا وينر ر ررزل حذوذتر ر ررأ دن ر ر ر ه ،و؛ يبر ر ررذ مل ا أدطر ر ررر طر ر ررريه مر ر ررن اخللر ر ررقص ألن
كرب اهلل ويررريه ك ررري اررالف الكررب مررن البشررب فقر ؛ يكررب كررل أحر وكر لك كبمررأ حمر ود مبررذ
ياساطيأ ،أمذ اهلل فإنأ قذدر دلر كل ش ء.
وا ا ي الشب والاوتسل بغري اهلل ويقيم معىن توحي العبذدة.
 -2منذتسبة ا؛تسم ل دذء الكب أن من دلرم معذنيرأ-الر تسربق كبارذ-تسريكون مطمتندرذص أل رذ كل رذ
يريا(.)1
روذء ب ن اهلل لن يضيأ من الا ملليأ ،بل تسيعطيأ دوابأ أضعذفدذ مضذدظأ ،وتسيخلظأ د
 -3ا؛تسررم منذتسررب ل ر دذء الكررب ص ألن اهلل تررب الكررب  ،والكررب ؛ يرربد مررن تس ر لأ فق ر ورد دررن
الني--أنأ قذل« :ملن اهلل كب تب الكب .)2(»...
االسا الخامس [ :]5الحليا وداللته على صفة الحلا والصبر.
(احللرريم يف اللغررة اتسررم فذدررل مررن َحلُررم ف ررو حلرريم)( ،)3واحللرريم يف صررظة اهلل –تعررذىل-معنررذه
()4
الاس َظأ)( ،)5وارو مرن األنرذة
َّ
الصبور .ويقذل للبول ُحمَلَم ،أي ال ي يرُ َعلَ ُم طريه احلِيل َم ( ،واحلِيلم نقي ُ َّ
ود ر ر الغضر ررب وضر رربط الر ررنظس ،واحامر ررذل األدلر ررر األ ى مر ررن األدؤ ،أو ار ررو رفر ررأ امل اي ر ر ة در ررن
ماسا ق ذ نذية يف حق ماساعظم(.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف شرب أمسرذء اهلل احلاسرىن وصرظذتأ العلرر 456-453 :1 ،ص الاسرع ي ،تظاسرري أمسرذء اهلل احلاسرىن 225 :ص
الن ر ي ،ال ررن األمس ررر 392-3٧5 :1 ،ص د .تس ررعي ب ررن دل ر ب ررن وار ر الق ط ررذين ،ش ررب أمس ررذء اهلل
احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة ( ،البيذ  :مطبعة تسظري).152 :
( )1ينظب :ابن العبن ،األم األقصر يف شب أمسذء اهلل احلاسىن وصظذتأ العلر .461-456 :1 ،
( )2أيبو ررأ الطر ررباين يف املع ررم الكب ررري ( )5928واحل ررذكم يف املاس ررا ر ( )151وصر ر أ ،وتس رركت دن ررأ الر ر اي يف
الالخييف( )151من ح يث تس ل-رض اهلل دنأ-واحل يث ص أ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة (.)13٧8
( )3الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .96:
( )4ينظب :الظبااي ي ،العف 24٧ :3 ،ص األزابي ،يب اللغة .908 :1 ،
( )5ابن منظور ،لاسذن العب .145 :12،
( )6ينظررب :دب ر الرربكوف املنررذوي ،الاوقي ر دلررر م مررذ الاعررذري ( ،ط ،1القررذابة :دررذ الكاررب1410،ا ر-
.146 :) 1990
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أمررذ معررىن احللرريم يف حررق اهلل-تعررذىل :-ف ررو يعررين أنررأ و الصررظح واألنررذة ،تلررم دمررن أشررب
وكظررب بررأ مررن يلقررأ أو دصررذه ،و؛ يع ررل بعقرروبا م دلررر نرروهبم ،و؛ ياسرراظزه طضررب ،و؛ ياسرراخظأ
و ل وذال ،و؛ دصيذن دذسص ألنأ لو أراد أي ه يف وقاأ أي ه يف وقاأ أي ه (.)1
واتسم (احلليم) واو ي ل بذملطذبقة دلر صظة احللرم ودلرر ا اهلل ،ودلرر أحر مهذ بذلاضرمن،
وبذ؛لازا دلر صظة البمحة ،والصرب ،واحلكمة ،والق رة ،احليذة ،والاسرت ،واملغظبة ،والعلم.
أهمي ننة اس ننا (الحل ننيا  :وا ر ا ا؛تسررم ومعررأ اتسررم (اهلل) و(اإللررأ) ق ر وردا يف عيررأ البوايررذ
وألظذي احل يث ياسقطذ يف أي من ذ ،وا ا ي دونذ ملعبفة منذتسبة لك واحلكمة درب النقذط اآلتية:
 -1معىن اتسم احلليم :ال ي ؛ يع ل بذلعقوبة ،ومعلرو أن املصرذئب والشر ائ الر ورس اإلناسرذن
يف الغذلب ا باسبب نوهبم ،فنذتسب أن يُ در بذتسم (احلليم).
 -2يف ح يث الكرب أمرب ؛فرت وارو اقررتان اتسرم احللريم مرأ كرب الاسرموا واألر مضرذفة ملىل
اتسم الب  ،فمذ او تسب لك؟
ووا لك :ياضح يف قول اهلل-تعرذىل :-ﱣﭐﲁﲂﲃﲄ ﲅﲆﲇﲈﲉ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [فر ر ر ر ررذقب ]41:ف ر ر ر ر ر يرب تسر ر ر ر ررب ذنأ أن حلمر ر ر ر ررأ
ومغظبتررأ نعررذن زوال الاسررموا وا؛ر ( ،)2فنذتسررب أن ي ر دو بذتسررم احللرريم ور الاسررموا واألر
ال ر ر أماس ررك مذ ،فك ر ر ن لاس ررذن ح ررذل املك رربو يق ررول كم ررذ تظض ررلت ي ررذ رن دل ررر يلق ررك بإماس ررذ
الاسموا واألر فاظضل دل بذلظبج وأماسك الكب .
احللرريم والاسررموا واألر مضررذفة للررب وهلر ا ياسا اسررن دلررر الر اد هبر ا الر دذء اتساشررعذر
ا ر ا األمررب( ،وأن اهلل يررزل يَر ُ ذر دلررر يلقررأ الررنعم الظررذابة والبذقنررة ،مررأ معذصرري م وك رربة ز؛ ررم،
في لم ويعظو دن م بل ين ي م من الكبو (.)3
 -3نذتسب ا؛تسم حذل الكب  ،ألنأ اقرتن مأ اتسم (الكب )وبين مذ تنذتسب كمذ تق يف معىن الكب .
 -4وألن ررأ اق رررتن أيض ررذ م ررأ اتس ررم (العظ رريم) وا ر ر ا منذتس ررب ،ألن ح ررذل الك ررب تا ررذج ملىل ال ن ررذء
والاعظيم ف ذء معأ.

( )1ينظب :الطربي ،وذمأ البيذن )482 :20 ،11٧ :5،ص اخلطذن ،ش ن ال دذء 141-140:ص ّقوا الاسنة ،احل ة يف
بيذن احمل ة 60: 1 ،ص ابن القيم ،قبيق اهل بتف وبذ الاسعذدتف 138 :ص الن ي ،الن األمسر .2٧4 :1 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،د ة الصذببين و يرية الشذكبين .2٧8 :
( )3ينظب :الاسع ي ،تياسري الكب البمحن .948 :
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االسا السادس [( ]6الع يا وداللته على صفة الع مة.
(او و العظمة واجلالل ،ومعىن العظرم يف ار ا منصربف ملىل دظرم الشر ن ،وواللرة القر ر)
والعظمررة صررظة مررن صررظذ اهلل يعظررم يف كررل األحروال( ،)2يف اتررأ وأوصررذفأ وأفعذلررأ .ومعررذين الاعظرريم
ال ذباة هلل نودذن:
األول :أنأ موصوف بذلكمذل ،وماص بصظذ ك رية من صظذ الكمذل ،دظيم يف كل ش ء.
الثنناني :أنررأ ؛ ياسررا ق أحر مررن اخللررق أن يعظررم م ررل مررذ يعظررم اهلل ،وبر لك اتسررا ق العبررذدة
والا لل واخلضود ،وبي ه ملكو كل ش ء(.)3
واتسررم (العظرريم) ي ر ل دلررر صررظة العظمررة ال اتيررة بذملطذبقررة مررأ د؛لاررأ دلررر ا اهلل ،ودلررر
أح ر مهذ بذلاضررمن ،وبررذ؛لازا دلررر صررظة احليررذة ،واحلكمررة ،والق ر رة ،والعلررم ،والقرروة ،والعررزة ،واال ر ،
والكربيذء ،واحللم ،والبمحة ،و ِ
الك َرب.

()1

وجه م اسبة اسا (الع يا لدعاء الكرب:
 -1ألن ا ر ا ا؛تسررم أعررل قلررب امل ر من يف يرروف ويشررود مررن اهلل وت ر لل لررأص فيظرربد اهلل وح ر ه
بذلعبذدة ،ويعاق أنرأ املاسرا ق هلرذ دون تسرواه ،و؛ يضرأ حوائ رأ مل؛ هلل ،وار ا ا؛داقرذد تسربب
إلوذبة ال دذء بكش الكب .
 -2ألن ا ا ا؛تسم ي ل دلر د ة صظذ ؛ حتصر.
 -3ألن فيأ تعظيم ودنذء وتاسبيح وا ا تسبب إلوذبة ال دذء.
االسا السابع [( ]7العلي
والعل او العذ البفيأ ال ي ليس فوقأ ش ء( )4وصظة العلو اشاق من ذ اتسم (العل ).
وا ه ا؛تسم ي بت صظة العلو هلل -تسب ذنأ -وا دلر معذن من ذ:
 دلو ا  :أي أن اتأ-تعذىل-فو عيأ املخلوقذ ماساو دلر دبشأ ،بذئن درن م ،وارو مرأ
ا ا العلو العظيم ؛ جظر دليأ ش ء ،ي بب األمور كل ذ ،فمن و ر دلرو الر ا فقر و ر
لواز امسأ العل .

( )1اخلطذن ،ش ن ال دذء 141:ص وينظب :البي ق  ،األمسذء والصظذ 95 :1 ،ص الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .111 :
( )2ينظبّ :قوا الاسنة ،احل ة يف بيذن احمل ة .141 :1 ،
( )3ينظب :دب اهلذدي بن حاسن واي ،األمسذء احلاسىن والصظذ العلر .11٧-116:
( )4ينظررب :د .موتسررر ال ر ويا ،دلررو اهلل دلررر يلقررأ (ط ،1بررريو  :دررذ الكاررب140٧ ،ار ر9:) 1986-ص
الن ي ،الن األمسر .321 :1 ،
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 دلو ق ب :أي :أن عيأ املخلوقذ يذضعة ألمبه ،مظاقبة ملليأ يف كل ش و م.
 دلررو ق ر ر أو صررظة :مبعررىن أن عيررأ صررظذتأ دليررذ لرريس في ررذ نقرريف بووررأ مررن الوورروه ،فاسررمعأ
أدلر ،وكالمأ أدلر ،وبصبه أدلر ،وتسذئب صظذتأ دليذ (.)1
وا ررو ي ر ل دل ررر ص ررظة العل ررو بذملطذبق ررة م ررأ د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،ودل ررر أح ر مهذ بذلاض ررمن،
وبذ؛لازا دلر صظة العظمة ،وا؛تساواء ،والكربيذء ،والا بري ،والببوبية.
وجه م اسبة اسا (العلي لدعاء الكرب:
 -1ووأ املنذتسربة أن مرأ ار ا ا؛تسرم يظ رب تر لل وتواضرأ العبر ص والعبرذدة مبنيرة دلرر الر ل واحملبرة،
فنذتسب أن ي دو بأ العب .
 -2أن ال دذء كب فيأ العبش والاسموا ص فنذتسرب أن ير دو بذتسرم العلر الر ي ارو فرو دبشرأ-
تسب ذنأ.-
 -3أن دلو اهلل أعل العبر مطمتندرذص ألنرأ أمرب فطربيص مل توور حذورة يف الرنظس ملرن تسر ل اهلل أن
ياووأ ملىل الاسمذء ويبفأ ي اه مللي ذ.
االسا الثامن [( ]8الحكيا وداللته على صفة الحكمة.
ومعنررذه (الر ي ؛ ير يل تر بريه يلررل و؛ زلررل)( .)2أو (احلكرريم يف أحكذمررأ الق ريررة ،وأحكذمررأ
الشبدية ،وأحكذمأ اجلزائية)( ،)3أو (احلكيم يف أقوالأ وأفعذلأ وشبدأ وق ره)(.)4
وا ر ر ا اتس ر ررم(احلكيم) ي ر ر ل بذملطذبقر ررة دل ر ررر ص ر ررظة احلكمر ررة ودل ر ررر ا اهلل ،ودل ر ررر أح ر ر مهذ
بذلاضمن ،وبذ؛لازا دلر صظة احليذة ،والعلم ،والاسمأ ،والبصب.
وجه م اسبة اسا (الحكيا لدعاء الكرب:
رريا
 -1ألن ا ا ا؛تسم ياضرمن دبرو عيرأ األمسرذء احلاسرىنص ألنرأ ؛ يكرون
حكيمرذ مل؛ د
د
مسيعرذ وبص د
قذدرا(.)5
ودليمذ
ماكلمذ م دببا د
د
د
ِ
 -2ألن فيأ تاسلية مل ا دلم أن اهلل حكيم ماص بذحلكمة ،وتق يبه حبكمة ودلم.
( )1ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف 55 :1 ،ص ابن القريم ،اوامرذد اجليروش اإلتسرالمية 182 :2 ،ص الاسرع ي،
تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 168 :ص الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .80 :
( )2الطربي ،تظاسري وذمأ البيذن .436 :1 ،
( )3ابن ك ري ،تظاسري القبآن .529 :1 ،
( )4الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .105 :
( )5ينظب :القبقي ،األتسىن .440 :1 ،
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االسا التاسع [( ]9العليا وداللته على صفة العلا.
المع ى الل و:،
صظذ .
العليم دلر وزن فعيل ،والعذ دلر وزن فذدل ي يش َرتكذن يف ك ري من ال َ
اجلَ ي ررل)( .)2والعلرريم والعررذ مشرراقذن مررن صررظة العلررم( ،)3لكررن دلرريم فيررأ مبذلغررة
و(العِلررم نقرري ي
م أي ال ي ؛ أوز دليأ اجل ل(( )4ف رو اهلل العرذ مبرذ كرذن ومرذ يكرون كونرأ ،ومبرذ يكرون وملرذ يكرن
بع قبل أن يكون ،و يزل دذملذ ،و؛ يزال دذملرذ مبرذ كرذن ومرذ يكرون ،و؛ ختظرر دليرأ يذفيرة يف األر
و؛ يف الاسمذء)(.)5
()1

المع ى الشرعي:
العلرريم( :العلرريم :اررو العررذ بذلاس ربائب واخلظيررذ ال ر ؛ ي ر رك ذ دلررم اخللررق) واررو (احمل رريط
دلمر ررأ بكر ررل ش ر ر ء :بذلواوبر ررذ  ،واملمانعر ررذ  ،واملمكنر ررذ  ،فر رريعلم-تعر ررذىل-نظاسر ررأ الكب ر ررة ،ونعوتر ررأ
املق تس ررة ،وأوص ررذفأ العظيم ررة ،وا ررر الواوب ررذ الر ر ؛ ك ررن مل؛ ووودا ررذ ،ويعل ررم املمانع ررذ ح ررذل
()6

امانذد ذ ،ويعلرم مرذ يرتترب دلرر ووودارذ لرو وور

كمرذ قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐﲮﲯﲰﲱﲲﲳ

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﱢ [األنبيذء.)٧()]22:
وا ررو ي ر ل دل ررر ص ررظة العل ررم بذملطذبق ررة م ررأ د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،ودل ررر أح ر مهذ بذلاض ررمن،
وبذ؛لازا دلر صظة احليذة ،واحلكمة ،والق رة.
وجه م اسبة اسا(العليا لدعاء الكرب:
 -1ألن الر اد مل ا دلررم معررىن ا؛تسررم أيقررن أن اهلل اررو العررذ حبذلررأ ،واملطلررأ دلررر كببررأ ،فيطم ر ن
ب لك قلبأ.
 -2ألن العل رريم ا ررو ال ر ر ي ق ر ر ر ا ر ر ا الك ررب  ،وأن ررأ يك ررن دب ررذ و؛ تس ررظ ذ ،فيا ق ررق يف قلب ررأ
( )1ينظب :الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن .39 :
( )2األزابي ،يب اللغة 2555 :3 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب .41٧ :12،
( )3ينظب :الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل .50 :
( )4ينظب :املص ر الاسذبق.52 :
( )5األزابي ،يب اللغة .253 :2 ،
( )6اخلطذن ،ش ن ال دذء .123:
( )٧الاسع ي ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن .194 :
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الطم نينررة والاسرركينة :كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﲟﲠ ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ

ﲨﲩﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﱢ[احل ي ]23-22:
االسا العاشر [( ]10العفو
العظررو يف اللغررة :فعررول مررن :دظررذ يعظررو دظر دروا ف ررو دظررو ،أي تررب مررن اتسرراووب العقوبررة ،ومررن
معذنيررأ :املعرربوف ،ومنررأ احملررو فيقررذل :حمررذ اهلل دنررك( .)1ويعررين يف الشرربد :الصررظح دررن ال ر نو  ،وتررب
جمذزاة املاس ء ،فرذهلل-درز وورل-ارو دظرو درن يلقرأ ،و؛ يرزال برذلعظو معبوفرذد ،وبرذلغظبان والصرظح درن
دبذده موصوفذد(.)2
وار ا ا؛تسررم ي بررت صررظة العظررو الظعليررة هلل-تسررب ذنأ وتعررذىل .)3(-واررو ير ل دلي ررذ بذملطذبقررة مررأ
د؛لا ررأ دل ررر ا اهلل ،وبذلاض ررمن دل ررر أحر ر مهذ ،وب ررذ؛لازا ير ر ل دل ررر ص ررظة العل ررم ،والقر ر رة ،والبمح ررة،
والببوبية وطرياذ من الصظذ .
وجه م اسبة اسا(العفو لدعاء الكرب:
 -1ألنأ يظاح بذ األمل والبوذء ،وقب الظبج.
 -2ألن الكرب واملصرذئب طذلبرذ تر يت مرن نرو ص فررإ ا تسر ل اهلل بذتسرم العظرو وصرظة العظروص انعقر
أاررم تسرربب حلصررول الظرربج واملغظرربة ،كمررذ قررذل-تعررذىل :-ﱣﭐﲅﲆﲇﲈ ﲉﲊ
ﲋﲌﲍﱢ [قأ.]82:

االسا الحاد ،عشر [( ]11ال فور
والغظور يف اللغة :يبوأ ملىل اجل ر ال الد (طظب) ويعين الاَّغطية والاسرت( )4واو ال ي يك رب منرأ
الاسرررت دلررر ديررو امل ر نبف مررن دبررذده ويزي ر دظرروه دلررر م اي تررأ ،ويغظررب ال ر نو  ،واررو ي ر ل دلررر
( )1ينظب :الظبااي ي ،العف 258 :2 ،ص األزابي ،يب اللغة .2489 :2 ،
( )2ينظرب :اخلطررذن ،شر ن الر دذء 168:ص الزوررذو  ،اشراقذ أمسررذء اهلل 134 :ص الاسررع ي ،تظاسررري أمسررذء اهلل
احلاسىن 218 :ص الق طذين ،شب أمسذء اهلل احلاسىن يف ضوء الكاذ والاسنة .108 :
لاسرقذف ،صرظذ اهلل-درز وورل-الرواردة يف الكارذ والاسرنة (ط ،3الظ ربان:
( )3ينظب :دلوي بن دبر القرذدر ا ّ
ال رر الاسنية.254:) 2005 ،
( )4ينظب :الظبااي ي ،العف 40٧ :4 ،ص األزابي ،يب اللغة 26٧9 :2 ،ص اجلوابي ،الص ذ .٧٧0 :2 ،
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املبذلغة دلر وزن فعول :كقول :صبور ،وأكول.)1(...
وا ا ا؛تسم ي بت صظة املغظبة الظعلية هلل-تسب ذنأ وتعذىل.)2(-
وجه م اسبة اسا(ال فور لدعاء الكرب:
 -1ألن معىن ا؛تسم يبعث بذلبوذء واألمل ،ويباع دن القنوط والي مناظبا الظبج.
 -2ألنأ يقوي حمبة اهلل-أصل األدمذل القلبية-ص ملذ يباه من دظيم املغظبة والبمحة لعبذده.
ثانيا :صفات اهلل الواردة في الحديث ووجه م اسبتاا لدعاء الكرب:
تق ر كررب األمسررذء احلاسررىن ال رواردة يف احل ر يث ود؛؛ ررذ دلررر الصررظذ لكررن انررذ أضرري أن
ملدبذ تلك الصظذ يكون دلر القذد ة الكربى يف الصظذ  ،وا  :ملدبذ مذ ورد من الصرظذ برال
و يررل ،أو تكير  ،مررأ الانزيررأ دررن املمذدلررة بررال تعطيررل ،أو حتبير  .وأصررل ار ه القذدر ة اررو يف قولررأ-
تعذىل :-ﱣﭐﱐﱑﱒﱓﱔ ﱕﱖﱢ[الشورى من اآلية.]11:
ومن ررذ أير ر قول ررأ مذل ررك ب ررن أن ررس مل ررذ تس ررتل د ررن ا؛تس رراواء ف و ررذ ( :الي َكيير ر ط ررري معق ررول،
وا؛تساواء منأ طري جم ول ،واإل ذن بأ واوب ،وال ذاس ال دنأ ب دة . )4( )3( )...
( )1اخلطذن ،ش ن ال دذء  )134:حمم بن ملتس ذ ابن من ه ،الاوحي ومعبفة أمسذء اهلل دز وول وصظذتأ دلر
ا؛تظررذ والاظرربد  .حتقيررق ال ر كاور دل ر الظقي ر (ط ،1امل ينررة املنررورة :مكابررة العلررو واحلكررم ،امل ينررة املنررورة،
 1423ار 156 :) 2002-ص الزوذو  ،اشاقذ أمسذء اهلل 94 :ص ّقوا الاسنة األصظ ذين ،احل ة يف بيذن
احمل ة 144 :1 ،ص الزوذج ،تظاسري أمسذء اهلل احلاسىن 46 :ص الاسرع ي ،تظاسرري أمسرذء اهلل احلاسرىن 219 :ص
البضواين ،أمسذء اهلل احلاسىن ال ذباة يف الكاذ والاسنة .54:
( )2ينظب :الاسقذف ،صظذ اهلل دز وول الواردة يف الكاذ والاسنة .319:
( )3أيبوررأ الاللكررذئ يف شررب أصررول اداقررذد أاررل الاسررنة واجلمذدررة ( )441 /3وطررريه وقر دبررت بطررب ماعر دة،
أيضذ ،وق ص ح ا ا األدب عأ من العلمذء ،من م شي اإلتسال راوأ الظارذوى
واو دذبت دن شيخأ ربيعة د
( )365/5وينظب لالتسازادة يف ختبأأ :األدرب املشر ور درن اإلمرذ مذلرك يف صرظة ا؛تسراواء-دراتسرة حتليليرة-د.
دب البزا بن دب احملاسن العبذد(س.)52-35:
( )4انررذ قواد ر ك رررية يف األمسررذء والصررظذ من ررذ-1 :أمسررذء اهلل ملن دلررت دلررر وص ر ماع ر  ،تضررمنت :ا؛ق ربار
بذ؛تسررم ،وا؛ق ربار بذلصررظة ومبررذ دلررت دليررأ ملمررذ بذملطذبقررة ،أو الاضررمن ،أو ا؛لا رزا  ،وا؛ق ربار مبقاضررذاذ(األدب)
املاع ي ،وملن ت ل دلر وص طري ماع  ،تضمنت مذ تسبق د ى املقاضر.
-2أمسررذء اهلل وصررظذتأ –تعررذىل-توقيظيررة ؛ جمررذل للعقررل في ررذ .وأرروز ددررذء اهلل مررن بررذ اإليبررذر ،أي :كقولررأ:
جمبي الاس ذ اذز األحزا  ...ملخل.
الل م َ
-3أمسذء اهلل حاسىن وصظذتأ صظذ كمذل ،؛ نقيف في ذ بووأ من الوووه.
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قذل ق ّروا الاسرنة األصرب ذين (535ارر)( :قرذل دلمرذء الاسرل  :ورذء األيبرذر درن النري--
مارواتبة يف صررظذ اهلل–تعررذىل-موافقررة لكاررذ اهلل-تعررذىل-نقل ررذ الاسررل دلررر تسرربيل اإلدبررذ واملعبفررة
واإل ذن بأ والااسليم ،وتب الام يل والاكيي )(.)1
فكررل اتسررم ورد دل دلررر الصررظة ملمررذ بذملطذبقررة أو الاضررمن أو ا؛لا رزا  ،ووررذء أيضررذ يف احل ر يث
من الصظذ دلر طري صيغة ا؛تسم مذ يل :
-1صفة الم فرة وال فران :في توله(( :اللاا اغفر لي وارحم ي .
وا صظة فعلية دذباة بذلكاذ والاسنة ،ومن أمسذئأ (الغظرور)( ،)2وار صرظة اتيرة أيضرذ ،كرون
اهلل يررزل ماصررظذ بررذملغظبة والبمحررة ،قررذل الشرري الاسررع ي( :وصررظأ املغظرربة والبمحررة ،وصررظذن ؛زمررذن
اتيررذن ،؛ تنظ ررك ات ررأ دن م ررذ ،و ت ررزل آدذرمه ررذ تس ررذرية يف الوو ررود ،مذلت ررة للموو ررود ،تاس ررح ي ر اه م ررن
اخلريا آنذء الليرل والن رذر ،ويروا الرنعم دلرر العبرذد والظواضرل يف الاسرب واجل رذر ،والعطرذء أحرب ملليرأ
من املنأ ،والبمحة تسبقت الغضب وطلباأ) (. )3
وجه م اسبة صفة الم فرة لدعاء الكرب:
 -1نذتسب وروداذص لاسعة مغظبة الب  ،وا مانذتسربة مرأ ألظرذي ومعرذين احلر يث ،ومقذصر ه ،ف ر تقذبرل
تسعة :البمحة ،وتسعة صظة العلم ،وك لك تسعت العبش-أوتسأ املخلوقذ  ،-قذل ابن القيم:
مر ر ر ررن طر ر ر ررري شر ر ر ررب بر ر ر ررل مر ر ر ررن العصر ر ر رريذن
(وار ر ر ر ر ررو الغظر ر ر ر ر ررور فلر ر ر ر ر ررو أتر ر ر ر ر ررر بقباهبر ر ر ر ر ررذ
()4
تسب ر ر ر ر ر ر ذنأ ا ر ر ر ر ررو واتس ر ر ر ر ررأ الغظ ر ر ر ر ر ربان) .
؛ق ر ر ر ر ر ر ر ر ررذه ب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذلغظبان م ر ر ر ر ر ر ر ر ررلء قباهب ر ر ر ر ر ر ر ر ررذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-4أمسذء اهلل تعذىل طري حمصورة بع د معف ،كمذ او معلو .
-5الاظصيل يف اإلدبذ واإلعذل يف النظ .
-6نصوس الصظذ ُكبى دلر ذاباذ .وانذ قواد أيبى ؛ جمذل ل كباذ انذ لكن القص الانبيأ دلي ذ.
ينظ ررب :اب ررن الق رريم ،بر ر ائأ الظوائر ر 294-293/1 ،162 :1 ،ص حممر ر ب ررن ص ررذن الع يم ررف ،القوادر ر امل ل ررر يف
صظذ اهلل وأمسذئأ احلاسىن (البيرذ  ،أضرواء الاسرل 1416 ،ا ر11-10:) 1996-ص حممر برن صرذن الع يمرف،
شب القواد امل لر ( ،ط ،1دنيزة :م تساسة الشي حمم برن صرذن الع يمرف اخلرييرة1436 ،ارر)62-61:ص كذملرة
الك رواري ،االلررر يف شررب القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن للعالمررة حمم ر صررذن الع يمررف ( ،ط،1
بريو  :دار ابن حز  1422،ار .88-8٧: ) 2002-
(ّ )1قوا الاسنة األصظ ذين ،احل ة يف بيذن احمل ة .183 :1 ،
( )2ينظب :الاسقذف ،صظذ اهلل .1٧4:
( )3الاسع ي ،تياسري الكب البمحن .٧2٧ :
( )4ابن القيم ،الكذفية الشذفية يف ا؛ناصذر للظبقة النذوية .3319-3318:
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 -2وألن صررظة املغظرربة هلررذ أدباررذ يف حصررول الظرربج ،ودفررأ الشررب ،و لررك بطلررب املغظرربة ،وا ر ا مررذ
دلرت دليرأ النصروس وملن بلغرت الر نو مرذ بلغرت فرإن اهلل يغظبارذ عيعرذ ،كمرذ قرذل-تعررذىل:-
ﱣﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ

ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﱢ [الزمب.]53 :
 -3وألن الر دذء عررأ بين ررذ وبررف صررظة البمحررة ،وبين مررذ تسررب د يررب نبررأ دليررأ اإلمررذ ابررن القرريم يف
كالمأ درن تقر كرب اتسرم(العظو) دلرر اتسرم(البحيم) يف ك رري مرن اآليرذ  ،حيرث قرذل( :وملرذ
كذن دفأ الشب مق مذ دلر ولب اخلرري قر اتسرم الغظرور دلرر الربحيم) ( ،)1وار ا مرذ وقرأ انرذ
يف حر ر يث الك ررب قر ر تسر ر ال اهلل ب ررذملغظبة دل ررر تسر ر الأ بذلبمح ررةص ألن ض رربورة ح ررذل الك ررب
تقاض دفأ الشب.
-2صفة الرحمة في توله(( :اللاا اغفر لي وارحم ي .
وار صررظة دذباررة بذلكاررذ والاسررنة وبذلعقررل ،ومررن أمسذئررأ الرربحيم والرربمحن ،و كررن أن يقررذل ار
من صظذ ال ا ص أل ذ مالزمة ل اتأ ،لكن أفباداذ تا ر د( ،)2ف ر مل ن اتيرة مرن و رة وفعليرة مرن
و ة أيبى.
وأدلة دبو ذ مانودة وك رية ،ومن ذ ا ا احل يث.
والبمحة نودذن:
اتسم(الب يمحَ ِن).
 رمحة دذمة جلميأ املخلوقذ  ،ي ل دلي ذ
َّ
()3
 ورمحة يذصة بذمل منف ،وي ل دلي ذ اتسم(البحيم) .
وجه م اسبة صفة الرحمة لدعاء الكرب:
وا ا ياضح درب النقذط اآلتية:
 -1نذتسرربص ألن الر دذء وررذء فيررأ كررب العرربش وببمحاررأ اتسرراوى دلررر العرربش ،كمررذ قررذل -تعررذىل:-
ﱣﱹﱺﱻﱼﱢ [ق ر ر ررأ ]5:وك ر ر ر ر لك نذتس ر ر رربص ألن الع ر ر رربش أوتس ر ر ررأ وأك ر ر رررب

املخلوقذ  ،ك لك صرظة البمحرة وتسرعت كرل شر ء ،كمرذ قرذل-تعرذىل :-ﱣﭐ ﱕ ﱖﱗ

( )1ابن القيم ،ب ائأ الظوائ .80 /1 ،
( )2ينظب :د .حمم أمرذن اجلرذم  ،الصرظذ اإلهليرة يف الكارذ والاسرنة (ط ،3اإلمرذرا العببيرة املا ر ة :مكابرة
الظبقذن1423 ،ار.285:) 2002-
( )3ينظب :حمم بن دب الواذ  ،دالدة األصول وشبوط الصالة والقواد األربأ .33 :
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ﱘﱢ [األد رباف ]156:فررذلعبش حمرريط بذملخلوقررذ  ،وتسررع ذ ،ك ر لك البمحررة حميطررة بررذخللق
حىت الكظذر-كمذ تق .)1(-
 -2أنررأ ق ر وررذء يف احل ر يث دررن أن ابيرربة ،دررن النرري  ،--قررذل« :ملن اهلل ملررذ قضررر اخللررق،
كاب دن ه فو دبشأ :ملن رمح تسبقت طضي» ( )2فذلشذا أنأ مكاوبذ فو العبش.
يظبج دن املكبو  ،بل اجلميأ يف حذوة ويف اناظذر لبمحة اهلل.
 -3ألن ببمحاأ-تسب ذنأّ -
 -4ألن ال دذء وذء فيأ اتسم(العليم) مأ كب العبش ،فرذوامأ صرظاذ (البمحرة والعلرم) ومهرذ مرن قر
وتسررعذ كررل شر ء ،وكر لك مررأ أوتسررأ املخلوقررذ وأكرباررذ ،واررو العرربش ،وقر اوامررأ أيضررذ يف
قول رأ-تعررذىل :-ﱣﭐﲡﲢﲣ ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ

ﲻﲼ ﱢ [طذفب.]٧:
يررنيف دلي ررذ احل ر يث ص رباحة وملمنررذ كررب ماعلق ررذ،
لكررن أررب الانبيررأ ملىل أن انررذ صررظذ
كصظة ا؛تساواء ،فق ورد (العبش العظيم) و(العبش الكب ) وار ماعلقرة برأ ،ولر ا تاسرن ن توضريح
ا ه الصظة دلر الن و اآليت:
مع ى العري.
العبش يف الل ة تسبيب امللك ،أو الاسق ال ي يغط مذ دونأ وياساظل بأ(.)3
أما في الشرع :فيعاق أال الاسنة واجلمذدة فيأ (أنأ تسربيب لرأ قروائم وحتملرأ املالئكرة ( ،)4وأنرأ
أدلر املخلوقذ وتسقظ ذ وأضخم ذ ،ومقبب( )5أنرأ فرو املرذء( ،)1وأن اهلل يلرق العربش قبرل الاقر يب،
( )1ينظب :دب اهلذدي واي ،األمسذء احلاسىن والصظذ العلر .18:
( )2أيبوررأ البخررذري ،كاررذ الاوحي ر  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞﱟﱢ [اررود ،]٧ :ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ
[الاوبة.)٧422( ]129 :
( )3ينظب :اخلليل الظبااي ي ،العف 249 :1 ،ص الطربي ،وذمأ البيذن .446 :5 ،
( )4كمذ دل دليأ قولأ-تعذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﱢ كمذ وذء يف ح يث أن تسعي اخل ري-رض
اهلل دنأ-دن الني  أنأ قذل...« :؛ ختريوا بف األنبيرذء ،فرإن النرذ يصرعقون يرو القيذمرة ،فر كون أول مرن
تنشرق دنرأ األر  ،فرإ ا أنرذ مبوتسرر آير بقذئمرة مررن قروائم العربش ،فرال أدري أكرذن فريمن صرعق ،أ حوتسررب
بصررعقة األوىل» أيبوررأ البخررذري ،كاررذ اخلصررومذ  ،بررذ مررذ ي ر كب يف اإلشررخذس واخلصررومة بررف املاسررلم
والي ود ( )2412وماسلم ،كاذ الظضذئل ،بذ من فضذئل موتسر × (.)23٧4
( )5دل دليأ ح يث أن ابيبة «فإنأ أوتسط اجلنة وأدلر اجلنة ،فوقأ دبش البمحن ،ومنأ تظ ب أ ذر اجلنة» أيبوأ
،
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وقبل يلق الاسموا واألر ( ،)2وللاسل أقوال يف ا ا(.)3
مع ى االستواء يف اللغة :ي ور معنذه دلر العلو ،وا؛تساقبار وا؛رتظذد ،والصعود ،والقص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخررذري ،كاررذ الاوحي ر  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞﱟﱢ ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ ()٧423

(.)4

وح ر يث
أن ر (مذ الاسمذوا الاسبأ مأ الكبتس مل؛ ك لقة ملقذة بر ر فرالة ،وفضرل العربش دلرر الكبتسر كظضرل
الظالة دلر احللقة) يبوأ احلرذرث برن حممر يف ماسرن ه ( ،)53وابرن حبرذن يف صر ي أ [ ]361وأبرو الشري
األص ررب ذين يف العظم ررة ( ،)5٧0/2والبي ق ر يف األمس ررذء والص ررظذ [ ،]862واب ررن بط ررة يف اإلبذن ررة الك ررربى
[ ]136وص أ األلبذين يف تسلاسلة األحذديث الص ي ة ( .)109ووذء يف ح يث وبري بن مطعم ،وفيأ:
«ملن دبشأ دلر مسذواتأ هلك ا» وقذل ب صذبعأ م ل القبة دليأ «وملنأ ليتط بأ أقيط البحل بذلباكب» قرذل ابرن
بشذر يف ح ي أ« :ملن اهلل فو دبشأ ،ودبشأ فو مسذواتأ» أيبورأ أبرو داود يف تسرننأ ( ،)4٧26وأبرو دوانرة
يف ماسرراخبوأ ( ،)25٧0وابررن يز ررة يف الاوحير ( )251٧( )240 /1وطررريام .ار ا وصر ح احلر يث أبررو
داود يف تسننأ ( ،)232 /4وقذل( :واحل يث بإتسنذد أمح بن تسعي او الص يح وافقأ دليأ عذدة من م تىي
بررن معررف ،ودلر بررن املر يين ،ورواه عذدررة دررن ابررن ملتسر ذ  ،كمررذ قررذل أمحر  ،أيضررذ وكررذن مسررذد دبر األدلررر،
وابن امل ىن ،وابن بشذر من ناسخة واح ة فيمذ بلغين) ،وأقذل ابن القيم الكرال يف تصر ي أ يف ر يب تسرنن
أن داود ( .)236-229/3واحلر يث ض ّرعظأ عررأ مرن العلمررذء :مرن م الر اي يف العلررو للعلر الغظررذر []٧3
ومن املعذصبين األلبذين يف مشكذة املصذبيح (.)5٧2٧( )1596 /3
( )1دل دليررأ حر يث دبر اهلل بررن ماسررعود –رضر اهلل دنررأ« :-ملن مررذ بررف الاسررمذء واألر ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،ومررذ
بف كل مسذءين ماسرية ااسمذئة دذ  ،ونضر كرل مسرذء -يعرين طلظرأ-ااسرمذئة درذ  ،ومرذ برف الاسرمذء الاسرذبعة وبرف
الكبتس ر ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،ومررذ بررف الكبتس ر ملىل املررذء ماسرررية ااسررمذئة دررذ  ،والعرربش فررو املررذء ،واهلل -تبررذر
وتعررذىل-فررو [دلر] العرربش ،؛ جظررر دليررأ مررن أدمررذلكم ش ر ء [يعلررم أدمررذلكم] » أيبوررأ ال ر ارم يف الرربد دلررر
اجل مية ( ،)81وابرن يز رة يف الاوحير ( ،)1٧8والطررباين يف املع رم الكبرري ( ،)898٧وأبرو الشري األصرب ذين يف
العظم ر ررة ( )565 /2والاللك ر ررذئ يف ش ر ررب أص ر ررول اداق ر ررذد أا ر ررل الاس ر ررنة واجلمذد ر ررة ( ،)659والبي ق ر ر يف األمس ر ررذء
والصظذ ( ،)851وابن بطة يف اإلبذنة الكربى ( ،)128وقذل ال اي يف كاذ العبش( :ملتسنذده ص يح دنأ).
( )2كمذ دل دليأ ح يث دمبان بن حصف وفيأ «كذن اهلل و يكن ش ء قبلرأ ،وكرذن دبشرأ دلرر املرذء ،مث يلرق
الاسررموا واألر  ،وكاررب يف الر كب كررل شر ء» أيبوررأ البخررذري ،كاررذ الاوحير  ،بررذ ﱣﭐﱜﱝ ﱞ
ﱟﱢ ﱣﭐﲸﲹﲺﲻﱢ ( )7418وح يث دب اهلل بن دمبو –رض اهلل دن مذ-أنأ قذل :مسعت
رتسول اهلل--يقول« :كاب اهلل مقذديب اخلالئق قبل أن جلق الاسمذوا واألر اماسف أل تسرنة ،قرذل:
ودبشأ دلر املذء» أيبوأ ماسلم ،كاذ الق ر ،بذ ح ذج آد وموتسر -دلي مذ الاسال .)2653( -
( )3ينظب لالتسازادة يف معبفة األقوال :الطربي ،وذمأ البيذن 343 :21 ،ص ابن قايبة ،ا؛ياالف يف اللظظ والبد دلرر
اجل ميرة 4٧ :ص البي قر  ،األمسررذء والصرظذ 2٧2 :2 ،ص ابررن تيميررة ،جممرود الظاررذوى 214 :18 ،ص ابررن القرريم،
اوامذد اجليوش 431-2٧8: ،ص ال اي ،العلو للعل الغظذر 69 :ص ابن ك ري ،الب اية والن ذية .12 :1 ،
( )4ينظررب :اب ررن القرريم ،فاص ررب الص روادق املبتس ررلة دل ررر املعطلررة واجل مي ررة  ،اياصرربه حمم ر بررن املوص ررل  .حتقي ررق
د .احلاس ررن العل رروي( ،ط ،1البي ررذ  :أض ر رواء الاس ررل 1425 ،ا ر ر889-888 :3 ،) 2004-ص اجلر رروابي،
،

،

- 482 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

معىن ا؛تساواء يف الشبد :أي دال دليأ وارتظأ أو صع (.)1
وصظة ا؛تساواء صظة فعلية ،وت ل دلر صظة العلو بذلاضمن.
ثالثا :العري والسموات في حديث الكرب ووجه م اسبة ورودهما:
ورد اتسم العبش موصوفذ ب نأ دظيم ولظظ آيب ب نأ كب فمذ الظب بين مذ؟
اجلوا  :أن (العبش العظيم) أي دظماُأ بذدابذر ح مأ وضخذماأ.
ريف
وي َّ
أمذ وصظأ بقولأ( :الكب ) ا ا بذدابذر الكيظية ،وارو احلاسرن ،ف رو ممر و ٌ اتدرذ وصرظةدُ ،
أدظم أواسذ العرذ  ،فير يل األدؤ حتارأ ،وأترر بلظرظ( :ر ّ ) مرن برف األمسرذء احلاسرىنص
بذل كبص ألنأ ُ
()2
ملنذتسباأ لكش الكب ال ي او مقاضر الرتبية .
المطلب الرابع :ألفاظ الحديث الدالة على توحيد األلوهية.
أوال :مع ى (ال إله إال اهلل .
معررىن (؛ مللررأ مل؛ اهلل) أي ؛ معبررود حبررق مل؛ اهلل ،قررذل الطررربي( :فإنررأ ؛ مللررأ مل؛ اررو .يقررول :؛
معبود ياسا ق دليك مليالس العبذدة لأ مل؛ اهلل) (.)3
وا كلمة الاوحي أو اإليالس ،أركذ ذ:
البكن األول :النظ (؛ مللأ)
(؛) نذفيررة لل ررنس يرباررذ حمر وفص ألنررأ مقر ر ،وتقر يبه( :؛ مللررأ أو معبررود ياسررا ق العبررذدة)،
أو (؛ مللأ حبق) وح ف اخلرب شذئأ يف لغة العب .
مل ن النظر انررذ-؛ مللررأ-ماعلررق بذألحقيررة وا؛تسررا قذ  ،و؛ كررن أن يكررون ماعلقررذ بررذلووود ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الص ذ 569:ص األزابي ،يب اللغة 85 :13 ،ص ابن منظور ،لاسذن العب .408 :14 ،
( )1ينظب :ابن تيمية ،جممود الظارذوى 519 :5 ،ص الر اي ،العربش  .حتقيرق حممر برن يليظرة الاميمر ( ،ط،1
البيذ  :أضواء الاسل 1420،ار11 :2 ،) 1999-ص ابرن القريم ،اوامرذد اجليروش 431-2٧8: ،ص دبر
الرربمحن بررن حاسررن ،تياسررري العزيررز احلمير يف شررب كاررذ الاوحير 644 :ص ابررن د يمررف ،شررب دقي ر ة أاررل
الاسررنة واجلمذدرة 182-180:ص وينظررب لالتسررازادة حررول موضررود ا؛تسرراواء رتسررذلة دلميررة بعنروان :نررور ملتسر ذ
مل ذن دل  ،صظة ا؛تساواء دلر العبش بف أال الاسنة وأال الكال يف اجلذمعة اإلتسالمية بذمل ينة املنورة.
ِ
الربمذوي ،حمم بن دب ال ائم النعيم العاسقالين الشذفع  ،الالمأ الصبيح بشب اجلذمأ
( )2ينظب :مشس ال ين ي
الص يح حتقيق ودرا جلنة فاصة من احملققف بإشباف نور ال ين قذلب( ،ط ،1تسوريذ :دار النوادر1433 ،
ار .382 :15 ،) 2012-
( )3الطربي ،وذمأ البيذن .32 :12 ،
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شرربدذ و؛ دقررالص ألن املشرربكف ينررذزدوا يف ووررود مللررأ مررأ اهلل ،مث الواقررأ يشر بر لك فكير يكررون
النظ للووود؟!
ف ررال يبق ررر مل ن مل؛ نظر ر ا؛تس ررا قذ  ،وص ررذر اخل رررب تق ر يبه(حق) كم ررذ ق ررذل-تع ررذىل :-ﱣﭐﲙ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﱢ [احل .]62:
ال رربكن ال ررذين :اإلدب ررذ (مل؛ اهلل) أي ملدب ررذ اتس ررا قذ العب ررذدة هلل-تع ررذىل-ف ررإ ن ؛ ب ر ر م ررن
البكنف( :ملدبذ ونظ ) أو ياسمر (حصب وقصب) يف اتسا قذ العبذدة هلل-تعذىل-دون طريه(.)1
وقر وررذء تظاسرررياذ يف النصرروس األيرربى ،ومن ررذ :حر يث أن ابيرربة-رضر اهلل دنررأ« :-تعبر
اهلل ؛ تشب بأ شيتذ ،وتقيم الصالة املكاوبة ،وت دي الزكذة املظبوضة ،وتصو رمضذن»(.)2

وق ر ر ر ر ر ر ررذل-تع ر ر ر ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﳙﳚﳛﳜﳝﳞ ﳟﳠﳡﳢ

ﳣﳤﳥﳦﳧﳨﱢﭐ[البقر رربة ]256:وانر ررذ طريار ررذ م ر ررن النصر رروس كل ر ررذ ت ر ر ل دلر ررر
اإلدبذ والنظ .
ثانيا :داللة الحديث على األعمال القلبية.
وا ا أيضذ يف كلمة ((ال إله إال إله اهلل))ص أل رذ تشرري ملىل أدمرذل القلرو وحتقق رذ هبرذ ،وار ا
دل دليررأ أن كلمررة ((؛ مللررأ مل؛ اهلل)) يف أحذديررث أيرربى وررذء مقي ر ة ب دمررذل القلررب :وا ر دلررر
الن و اآليت:
()3
« يذلصذ من قلبأ ،أو نظاسأ» .
()4
« يذلصة من قبل نظاسأ»
( )1ينظب :صذن بن فوزان الظوزان دقي ة الاوحي وبيذن مذ يضذداذ من الشرب األكررب واألصرغب والاعطيرل والبر د
وطري لك (ط  ،1البيذ  ،مكابة دار املن ذج1434 ،ار) .46 :صذن آل الشري الللرا الب يرة يف شرب
العقي ر ر ة الواتس ررطية ،حتقي ررق :د ررذدل ب ررن حمم ر ر رف ررذد ( ،ط  ،3وزارة الش ر ر ون اإلتس ررالمية واألوق ررذف وال ر ر دوة
واإلرشذد1431،ار) .42-1:41
( )2أيبوررأ البخ رذري ،كاررذ الزكررذة ،بررذ ووررو الزكررذة ( )139٧وماسررلم كاررذ اإل ررذن ،بررذ بيررذن اإل ررذن ال ر ي
ير يل بررأ اجلنرة ،وأن مررن واسرك مبررذ أمرب بررأ ديرل اجلنررة ( )14وأيبورأ البخررذري بن روه مررن حر يث أن أيررو -
رض اهلل دنأ ،-كاذ األد  ،بذ فضل صلة البحم( )5983وماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ بيذن اإل ذن ال ي
ي يل بأ اجلنة ،وأن من واسك مبذ أمب بأ ديل اجلنة ( )13وفيأ ((تصل البحم)) ب ؛ من ((وتصو رمضذن)).
( )3أيبوأ البخذري ،كاذ العلم بذ احلبس دلر احل يث( )99من ح يث أن ابيبة.
( )4أيبوأ أمح يف املاسن ( )8858أيبوأ الناسذئ يف الاسنن الكربى (. )5811
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« فلصذ» (.)1
«- يص قلبأ لاسذنأ ،ولاسذنأ قلبأ»(.)2
(.)3
« ماسايقنذ»
« موقنذ »(.)4
()5
« حقذ من قلبأ»
()6
« أقذد هبذ قلبأ ،و ل هبذ لاسذنأ» .
« يباغ ب لك ووأ اهلل»(.)٧
« طري شذ »(.)8
« صذدقذ [من قلبأ]»(.)9
« فلصذ هبذ روحأ ،مص قذ هبذ قلبأ لاسذنأ»(.)10
فك ررل ا ر ه األلظ ررذي ت ر ل دل ررر حتق ررق أدم ررذل القل ررو  ،وأن ررأ ؛ ي ل ررأ ط ررري اهلل ،حب ررذ ،ورو ررذء،
ويوفذ ،وتوكال ،واتساعذنة ،ويضودذ ،وملنذبة ،وقلبذ (.)11
وكلمررة (؛ مللررأ مل؛ اهلل) تر ل دلررر توحير األلوايررة ب ؛لررة املطذبقررة ،وتر ل دلررر توحير الببوبيررة
واألمسذء والصظذ ب ؛لة الاضمن ،وهل ا مسيت كلمة الاوحي .
ف رربو ار ر ه الكلم ررة مل ن وتس ررباذ :ملف رباد اهلل-د ررز وو ررل-بذحملب ررة واإلو ررالل ،والاعظ رريم واخل رروف
( )1أيبوأ أمح يف ماسن ه (.)16481
( )2أيبوأ أمح يف املاسن ( )10٧13واحلذكم يف املاسا ر ( )233وقذل( :ص يح اإلتسنذد) ووافقأ ال اي.
( )3أيبوأ ماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ من لق اهلل بذإل ذن واو طري شذ فيأ ديل اجلنة وحب دلر النذر(.)31
( )4أيبوأ الطرباين املع م األوتسط (.)٧٧8
( )5أيبوأ أمح يف املاسن ( )44٧واحلذكم يف املاسا ر ( )242وص أ ووافقأ ال اي.
( )6أيبوأ الطرباين يف املع م األوتسط (.)1364
( )٧أيبوأ البخذري ،كاذ الصالة ،بذ املاسذو يف البيو ( )425من ح يث حممود بن الببيأ.
( )8أيبوأ ماسلم ،كاذ اإل ذن ،بذ من لق اهلل بذإل ذن واو طري شذ فيأ ديل اجلنة وحب دلر النذر(.)2٧
( )9أيبوأ أمحر يف ماسرن ه ( )16484والناسرذئ الاسرنن الكرربى ( )108٧6وابرن أن دذصرم يف اآلحرذد وامل رذين
؛ب ررن أن دذص ررم ( )1936واب ررن يز ررة يف الاوحي ر ر ( )٧٧8 /2ق ررذل الش رري ش ررعيب األرن ررذكوط( :ملتس ررنذده
ضعي ) قلت :لكن معنذه ص يح يش لأ األحذديث األيبى.
( )10أيبوأ الناسذئ يف الاسنن الكربى ( .)9٧٧2قذل الشي شعيب األرنذكوط :ملتسنذده ضعي .
( )11ينظرب :زيررن الر ين دبر الرربمحن برن أمحر بررن رورب احلنبلر جممررود رتسرذئل ابررن روررب  .حتقيرق أبررو مصررعب
قلعت بن ف اد احللواين (ط ،1الظذرو احل ي ة.52 :3 ،) 2004 ،
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والبوذء وتوابأ لك :من الاوكل ،واإلنذبة ،والبطبة ،والبابرة ،فرال ترب تسرواه ،وكرل مرذ كرذن ترب طرريه
فإمنرذ تررب تبعررذ حملبارأ ،وكونررأ وتسرريلة ملىل زيرذدة حمباررأ ،و؛ جررذف تسرواه ،و؛ يبوررر تسرواه ،و؛ ياوكررل مل؛
دليررأ ،و؛ يبط ررب مل؛ ملليررأ ،و؛ يبا ررب مل؛ من ررأ ،و؛ تل ر مل؛ بذمس ررأ ،و؛ ينظ ررب مل؛ ل ررأ ،و؛ يا ررذ مل؛
ملليأ ،و؛ يطذد مل؛ أمبه ،و؛ يا اسب مل؛ بأ ،و؛ ياسراغذث يف الشر ائ مل؛ برأ ،و؛ يلا ر مل؛ ملليرأ ،و؛
ياس ر مل؛ لررأ ،و؛ ي ر بح مل؛ لررأ وبذمسررأ ،وأامررأ لررك يف ح رربف واح ر  ،وا ررو :أن ؛ يعب ر مل؛ مليررذه
ميأ أنواد العبذدة ،ف ا او حتقيق ش ذدة أن ؛ مللأ مل؛ اهلل ،وهلر ا حرب اهلل دلرر النرذر مرن شر أن
؛ مللأ مل؛ اهلل حقيقة الش ذدة(.)1
فالخالصننة :أن ار ا احلر يث مشررامل دلررر كمررذل الببوبيررة جلميررأ املخلوقررذ  ،ودلررر العظمررة
املطلقررة املاسررالزمة إلدبررذ كررل كمررذل ،ودلررر احللررم املاسررالز لكمررذل رمحاررأ وملحاسررذنأ ،كررل ار ا ياسررالز
توحي العبذدة ،وملفباده بذألدمذل القلبية :كذحملبة ،واخلروف ،والبورذء ،ألن معبفرة القلرب بر لك توورب
ملدمذل رأ يف أدمررذل القلررو املطلوبررة شرربدذ ،في ر ل ر ة وتسرربورا ي ر فأ مررذ حصررل ورمبررذ حصررل الرربع
حباسب قوة لك وضعظأ كمبي ورد دليأ مذ يقوي قبيعاأ (.)2
ثالثا :آثار تحقيق دعاء الكرب:
-1دع نناء الك ننرب يجم ننع أرك ننان العب ننادة :وكم ررذ تقر ر أن كلم ررة (؛ ملل ررأ مل؛ اهلل) تش ررري ملىل
األدمررذل القلبيررة ،الر ار األصررل واحملررب لألدمررذل الظررذابة ،ولر لك فررإن أاررم آدررذر ار ا الر دذء اررو
حتقق أركذن العبذدة ،وا (احلب ،واخلوف ،والبوذء)(.)3
مث ملن البوذء واخلوف ماالزمذن ،فمن كذن يبوو مذ دنر اهلل مرن اخلرري ف رو جرذف مرذ ل يرأ مرن
الشب كذلعكس(.)4
ك لك البوذء واحملبة مرتابطذن أي دلر حاسب احملبة يكون البوذء ،فكل حمرب راج بذلضربورةص
ألن احلذمل دلر البوذء ا احملبة(.)5
وانذ يف احل يث اخلوف حتقق حبصول الظزد والظبار ملىل اهلل.
( )1ينظب :ابن القيم ،ال اء وال واء .196 :
( )2ينظب :ابن مظلح اآلدا الشبدية واملنح املبدية (.)145 /1
( )3ينظب :ابن تيمية ،جممود الظاذوى .95 :1 ،
( )4ينظب :حمم األمف الشنقيط  ،أضواء البيذن يف مليضذ القبآن برذلقبآن 35٧ :3 ،ص د .دبر القرذدر برن حممر دطرذ
صويف ،املظي يف م مذ الاوحي ( ،ط ،1البيذ  :دار أضواء الاسل 1428 ،ار.136-135 :) 200٧-
( )5ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف 43 :2 ،ص د .دب القذدر بن حمم دطذ صويف ،املظي يف م مذ الاوحي .41 ،
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وأمذ البوذء فرال أدل دليرأ مل؛ ملقبرذل املكربو ب دذئرأ ،فلرو؛ رورذكه برذهلل مرذ أن يف ددذئرأ .وأمرذ
احلررب فا قررق مررأ ووررود ال ر ل يف حررذل املكرربو  ،وهب ر ا يكررون ق ر حتققررت أركررذن العبررذدة يف قلررب
املكبو ص ألن العبذدة يف ا ذ ا طذية ال ل هلل-تعذىل-بغذية احلب لأ(.)1
-2يحقق اإلخنال  :وار ا يظ رب يف تكربار الاوتسرل بإهليارأ–تعرذىل-والارربي مرن كرل مرذ تسرواه
مررن م ر لوه ،وا ر ا أدظررم الوتسررذئل ملىل اهلل -تعررذىل ،-واررو مليررالس العبررذدة والاووررأ ملىل اهلل بص ر ،
ورطبة ،ورابة.
وهل ا حذلة الكب يكون في ذ اإليالس يف أش صوره ،واو مظرزد عيرأ العقرالء مرن املر منف
والكظررذر ،يف كررل كررب وش ر ة ،ف مررذ امل منررون فين رري م مررن كررب ال ر نيذ واآليرربة ،أمررذ الكظررذر أد ر اء
الاوحي مل ا ختلو دن الشب ف و أيضذ ينظع م وين ي م ،ولكن فقط من كب ال نيذ ،دل دلرر لرك
آيذ ك رية من ذ:

قول ر ر رأ-تعر ر ررذىل :-ﱣﭐﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

ﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﱢ [األنع ررذ  ]64-63:وقر ررذل-
تعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررذىل :-ﱣﭐﱓﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ ﱡﱢﱢ

[العنكبو .]65:
وأمذ أوليذكه فذآليذ الر ت برت لرك ك ررية يف قصرة نرو  ،وملبرباايم ،وأيرو  ،وموتسرر ،وزكبيرذ،
ويونس ،كل ذ ت ل دلر جنذ م من كببذ ال نيذ واآليبة وش ائ اذ(. )2
(فذملكبو مهاأ منصبفة ملىل دفأ ضبه وولب نظعرأ ،فرإ ا قرذل (؛ مللرأ مل؛ اهلل) ماساشرعبا أنرأ ؛
يكش الضب طريه ،و؛ ي يت بذلنعمة مل؛ او فق اتسا ضب توحي الببوبية ،واتسا ضب توحير الاسر ال
والطلررب-األلوايررة ،-والاوكررل دليررأ ،ممار ال قولررأ :ﱣﭐﲈﲉﲊﱢ [اررود مررن اآليررة]123 :
وقولأ :ﱣﭐﳍﳎﳏﳐﱢ [اود من اآلية.)3()]88 :

-3يحقق التوكل على اهلل :ومن أدظم مذ يا قق للمكبو مل ا حقق معذين ا ا ال دذء او

الاوكل والاعلق بذهللص وتسب لك :أن اقرتان الظبج يكون مأ اشا اد الكب وتعذ مأص وا ا ي دي ملىل
انقطذد الاعلق بذخللق ،والظبار ملىل ر اخللق ،فيا قق معىن الاوكل ال ي او من أدظم األتسبذ
( )1ينظب :ابن تيمية ،جممود الظاذوى .153 :10 ،
( )2ينظب :ابن القيم ،الظوائ 53 :ص الغنيمذن ،شب كاذ الاوحي من ص يح البخذري .314 :1 ،
( )3ينظب :ابن تيمية ،الظاذوى الكربى .248 :5 ،
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ال تطلب هبذ احلوائ  ،ألن اهلل يكظ من توكل دليأ ،كمذ قذل-تعذىل :-ﱣﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﱢ [الطال من اآلية.]3 :
املبحث الثاني :املسائل املتعلقة باإلميان بالقدر
المطلب األول :داللة الحديث على بذل األسباب:
أي أن ب ل األتسبذ ؛ ينذيف اإل ذن بذلق ر .لكن مذ دالقة احل يث هب ه املاس لة؟
اجلروا  :أن الر دذء مررن األتسرربذ الشرربدية واحلاسررية( )1الر أررب دلررر املر من بر هلذ ،فررال يرررت
الر ر دذء م ررن أو ررل القر ر ر املكا ررو  ،ب ررل دلي ررأ ا؛تس رراعذنة ب ررذهلل والر ر دذء ،وار ر ا م ررذ دل دلي ررأ حر ر يث
الكب .
والني--أرش األمة يف الق ر ملىل أمبين مهذ تسببذ الاسعذدة:
 اإل ذن بذألق ار فإنأ نظذ الاوحي (.)2
 واإلتيذن بذألتسبذ ال توصل ملىل يريه وحت ز دن شبه.
و لررك نظررذ الشرربد ف رشر ام ملىل نظررذ الاوحير واألمررب ،فذلقر ر اررو مررن قر رة اهلل وحكماررأ ،والنرري
 -ش ي احلبس دلرر عرأ ار ين األمربين لألمرةص فقر أرشر ام يف أحذديرث ك ررية مرن أمه رذ حر يثأن ابيرربة-رض ر اهلل دنررأ-قررذل :قررذل رتسررول اهلل « :--امل ر من القرروي ،يررري وأحررب ملىل اهلل مررن امل ر من
الضعي  ،ويف كل يري احبس دلر مذ ينظعك ،واتسراعن برذهلل و؛ تع رز ،وملن أصرذبك شر ء ،فرال تقرل لرو
أين فعلت كذن ك ا وك ا ،ولكن قل ق ر اهلل ومذ شذء فعل ،فإن لو تظاح دمل الشيطذن»(.)3
المطلب الثاني :اإليمان بأن اهلل ال يقضي تضاء إال لحكمة ورحمة وعدل.
وار ا دل دليررأ احلر يثص ألن الكررب مصرريبة وشر ة حتررل بذملاسررلم ،وا ر يف نظررب املخلررو القذصررب
مكرربوه ،لكررن املر من يعلررم أن اهلل ؛ يقر ر ار ا األمررب مل؛ حلكمررة بذلغررة ،ومررن حكماررأ ا؛ما ررذن وا؛برراالء
( )1كمررذ تق ر أن ددررذء الكررب ي بررت ووررود اهلل ،وا ر ا أقررب بررأ حررىت الظالتسررظة ،ولكررن بنررذء دلررر ت ر دري القرروى
النظاسية-دلر زدم م-وليس بنذء دلر قر رة اهلل .ينظرب :د .دياسرر برن دبر اهلل الاسرع ي ،احملرو واإلدبرذ يف
املقذديب ( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي142٧ ،ار).130:
( )2ألن من كظب بذلق ر كظب بذإلتسال  ،قذل احلاسن البصبي« :من كظب بذلق ر فق كظب بذإلتسال » مث قذل« :ملن
اهلل تعررذىل يلررق يلقررذ ،فخلق ررم بق ر ر ،وقاسررم اآلوررذل بق ر ر ،وقاسررم أرزاق ررم بق ر ر ،والرربالء والعذفيررة بق ر ر»
أيبوأ الظبيذن يف الق ر ( )295واآلوبي يف الشبيعة( )462وابن بطة يف اإلبذنة الكربى (.)16٧6
( )3أيبوأ ماسلم ،كاذ الق ر ،بذ يف األمب بذلقوة وتب الع ز وا؛تساعذنة بذهلل وتظوي املقذديب هلل (.)2664
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كمذ قذل-تعذىل :-ﱣﭐﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱢ [العنكبو .]2:
ومن احلكم أيضرذ أن يظ رب اهلل الاوحير يف قلرو املر منف ،فاظ رب آدرذر أمسرذء اهلل وصرظذتأ ،مل
لو كذن املق ور واح ا أو احلذل دائمذ يف اخلري احمل  ،دون تق يب الشب الناسريص لظرذ كمرذل ملكرأ-
تسب ذنأ-وتصبفأ ،بل تق يبه يشمل الض ين ،فكمذلأ يف الضب والنظأ ،اإلدزاز واإل ؛ل.
ومن احلِكم أن اهلل هب ا الكب يبفأ منزلة املكبو .
وا ا اإل ذن يصل بذلعب ملىل أمبين:
األول :الصرب والبضذ دلر مذ أصذبأ من كب .
ال ذين :اناظذر الظبج.
وكالمهذ جظ دلر املاسرلم كببرأ ،؛ تسريمذ مرأ قروة البورذء برذهللص فإنرأ أر يف قلبرأ ناسريم الظربج
وراحاأ ،وق مسذه ابن القيم (بذلظبج املع ّ ل)( )1ا ا قبل حصول الظبج احلقيق الظذاب.
المطلب الثالث :الكرب من المقضي الذ ،يستحب معه الرضا ويجب معه الصبر.
وا ه املاسر لة في رذ يرالف برف أارل العلرم ارل البضرذ ارو ماسرا ب أ واورب ،أمرذ الصررب فرال
يالف دلر وووبأ( ،)2لكن أب الانبيأ ملىل أن املاس لة حتاذج ملىل تظصيل :دلر الن و اآليت:
أوال :الاظبيق بف القضرذء الر ي ارو فعرل اهلل ،وبرف املقضر الر ي ارو مرن مظعرو؛ اهلل-الر
ت يل يف تق يبه ويلقأ.)3(-
ثاني ننا :مل ا تق رربر ار ر ا الاظبي ررق ،ف ررال ش ررك أن دل ررر العبر ر البض ررذ بذلقض ررذء الر ر ي ا ررو فع ررل اهلل
وصررظاأ ،وأمررذ املقض ر ال ر ي مررن فلوقررذ ومقضرريذ اهلل فظيررأ تظصرريل :فمررن ا ر ا اجلذنررب-أي مررن
كو ذ لياست فعرل اهلل-ختالر فرإن كذنرت مرن املعذصر والر نو في رب أ؛ يبضرر هبرذ اإلناسرذن ،برل
أررب م ر افعا ذ وتبك ررذ .أمررذ مررذ د ر ا لررك مررن املقضرريذ  :كاق ر يب الظ ربائ والواوبررذ  ،أو تق ر يب

( )1ينظب :ابن القيم ،م ارج الاسذلكف .166 :2 ،
( )2ينظرب :حممر بررن أن بكرب برن أيررو ابرن قرريم اجلوزيرة ،شرظذء العليررل يف ماسرذئل القضرذء والقر ر واحلكمرة والاعليررل .
حتقيق دمب بن تسليمذن احلظيذن( ،ط ،1البيذ  :مكابة العبيكذن ،الطبعة1420 :ار.٧61 :2 ،) 1999
( )3ألن الظعل او ملح اث الش ء ،أمذ املظعو؛ ف احل ث نظاسأ ،وا فلوقة هلل منظصلة دنأ ،ولريس ار فعرل
الررب -تسررب ذنأ-أي أ ررذ تناسررب ملررن قذمررت بررأ ،وا ر يف الوقررت نظاسررأ فلوقررة هلل .ينظررب :حممر بررن ملمسذديررل بررن
ملبباايم البخذري ،يلق أفعرذل العبرذد  .حتقيرق ف ر برن ملمسذديرل البخرذري( ،ط ،1البيرذ  :دار أقلرس اخلضرباء،
1425ار615: ) 2005-ص ابن تيمية ،جممرود الظارذوى 123 :8 ،ص د .دبر اهلل برن حممر القربين ،اخلرالف
العق ي يف بذ الق ر (ط ،1بريو  :مبكز منذء للب وث وال راتسذ 1434 ،ار) .83-82:

- 489 -

المسائل العقدية المتعلقة بحديث الكرب ،د .طارق بن سعيد بن عبد اهلل القحطاني

املصذئب ف ه أب البضذ هبذ دلر يالف يف ماس لة املصذئب-كمذ تق .-
وبع ار ا الاظصريل ،ير يت تسر ال وارو ددرذء الكرب فيرأ د؛لرة دلرر قلرب الن رذة مرن الكرب ،
ف ل الصرب والبضذ ينذيف قلب ال دذء أو ب ل الاسبب بذل دذء؟
اجلوا  :؛ ،و لك ألن الر دذء ؛ يلرز منرأ در الصررب ،برل ارو رورذء وتعلرق برذهلل-تسرب ذنأ-
رخط وا؛دررتا دلرر القر ر-
وحاسن ن بأ ،فمذ دا معىن الصرب قذئمذ-واو حبس النظس دن الااس ّ
يف املكبو فال تعذر الباة .بل هو عأ بف دبذدتف :دبذدة الصرب ودبذدة ال دذء.
فذلقول ب ن الصرب او أفضل من ال دذء رد للنصوس الك رية ال ح ت دلر قلب ال دذء.
الااسخط) وبف الصرب.
مل ن ،أب الاظبيق بف ا؛درتا دلر الق ر (أو ّ
مااسخط ،و لك يف دروة مل ذنأ وحذل قلبأ.
فذل ي ي دو واو صذبب ،جال دن ال ي ي دو واو ّ
ا ا وق وذء النصوس حذدة دلر قلب ال دذء ،و؛ جمذل انذ ل كباذ ،لكن أكاظ ب كب حر يث
وررذء فيررأ اجلمررأ بررف العبررذدتف (قلررب العذفيررة ،والصرررب) واررو ح ر يث ابررن أن أوف ،وفيررأ قررذل« :--أياننا
ال اس ،ال تتم وا لقاء العدو ،وسلوا اهلل العافية ،فإ ا لقيتموها فاصبروا ،واعلموا أن الج ة تحت ظالل
السننيوف» ،مث قررذل« :اللاننا م ننزل الكتنناب ،ومجننر ،السننحاب ،وهننازم األح نزاب ،اهننزماا وانص نرنا
علياا»( .)1ف مبام انذ يف احل يث باس ال العذفية والصرب ،مث ددذ اهلل ،ف مأ بف الصرب وال دذء.
فذخلالصررة أن الر دذء يف اتررأ دبررذدة ،واررو حتقيررق للاوحير  ،ودر الصرررب أو الااسر ذخط ينررذيف أو
يضع اإل ذن بذلق ر(.)2
المطلب الرابع :عالتة دعاء الكرب في رد القضاء.
احل يث فيرأ د؛لرة دلرر أن الر دذء لرأ أدربه يف تغيرري ودفرأ املقرذديب ،وار ا يوافرق األدلرة األيربى
العذمررة ال ر ت بررت أن ال ر دذء تسرربب يف رد املقررذديب ،ومررن لررك ح ر يث تسررلمذن الظذرتس ر -رض ر اهلل
دنأ-أنأ قذل :قذل رتسول اهلل « :--؛ يبد القضذء مل؛ ال دذء ،و؛ يزي يف العمب مل؛ الرب»(.)3
( )1أيبو ررأ البخ ررذري ،كا ررذ اجل ررذد ،ب ررذ  :ك ررذن الن رري --مل ا يقذت ررل أول الن ررذر أي ررب القا ررذل ح ررىت ت ررزول
الشمس (.)2966
( )2ينظب :ابن القيم ،شظذء العليل .121 :1 ،
( )3أيبو ررأ الرتمر ر ي يف تس ررننأ ( )2139وحاس ررنأ ،والبر رزار يف ماس ررن ه ( )2540والقض ررذد يف ماس ررن الشر ر ذ
( )833الطرباين يف املع م الكبري( ،)6128ووذء مرن حر يث دوبرذن بلظرظ« :؛ يزير يف العمرب مل؛ الررب ،و؛
يربد القر ر مل؛ الر دذء ،وملن البوررل لي رب الرربز اطيترة يعمل ررذ» أيبورأ ابررن مذورأ يف تسررننأ( )90واحلررذكم يف
املاسررا ر ( )1814وص ر أ ووافقررأ ال ر اي ،وحاسررنأ أب ررو اليظضررل اليعَِباقِ ر ّ  ،كمررذ نقررل لررك البوص ررريي يف
مصبذ الزوذوة يف زوائ ابن مذوأ ( )15 /1واحل ي ذن ص مذ األلبذين يف الاسلاسلة الص ي ة ()154

- 490 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

وا ا ؛ يعين أن اللو احملظوي ياب ّ ل وياغري ،ألن املباد انذ صر املالئكرة يكارب اهلل في رذ أورال
فررإ ا حصررل الاسرربب كذلر دذء حمررذه اهلل-تعررذىل)1(-أمررذ اللررو احملظرروي فررال يقبررل احملرروص ألنررأ دلررم اهلل األز ،
كمذ وذء يف ح يث أن ابيبة أن الني --قذل« :يذ أبذ ابيبة و القلم مبذ أنت ؛ .)2(»...
وب لك كن أن يقذل :املكاو نودذن :تسذبق (اللو احملظوي).
املالئكة).
و؛حق (ص
فذملباد من احل يث أن ال دذء من األتسبذ ال ي يرتتب األدب دليأ(.)3

ررذ :قول ررأ -تع ررذىل :-ﱣﭐﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱢ

( )1ك ررب العلم ررذء أدل ررة ك رررية دل ررر احمل ررو للمق ررذديب ،من
[البد  ]39:وح يث أنس –رض اهلل دنأ -قذل :مسعت رتسرول اهلل  --يقرول« :مرن تسربه أن يباسرط لرأ يف رزقرأ،
أو يناس لأ يف أدبه ،فليصل رمحأ» .أيبوأ البخذري ،كاذ البيود ،بذ من أحب الباسط يف البز (.)206٧
( )2أيبوأ البخذري ،كاذ النكذ  ،بذ مذ يكبه من الابال واخلصذء(.)50٧6
( )3ينظب لالتسازادة :ابن تيمية ،جممود الظاذوى 490 :14 ،ص د .دياسر بن دب اهلل الاسع ي ،احملو واإلدبذ
يف املقذديب  32: ،ومذ بع اذ.
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اخلامتة

الخاتمة ونتائل البحث
ويف ياررذ ار ا الب ررث أمحر اهلل الر ي أدررذنين بعونررأ دلررر ملوررذ ار ا الب ررث ،وأضررأ الناررذئ -
فاصبة-درب النقذط اآلتية:
 -1ح يث الكب ص يح دذبت وذء من ح يث ابن دبذ ودل -رض اهلل دن م.
 -2وذء احل يث ب لظذي ك رية.
 -3أمهيررة حر يث الكررب دنر العلمررذء تظ ررب مررن و اررف األوىل مررن و ررة كالم ررم دلررر احلر يث
ومن و ة تبعا م ،وكل ا ا يربز أمهية احل يث ودالقاأ بذلعقي ة.
 -4انذ من العلمذء من تبوم لل يث مبذ ي ل دلر ماسذئل العقي ة :كذإلمذ البخذري.
 -5حررذل الكررب ي ر ل دلررر ملدبررذ وو ررود اهللص ألنررأ يرتت رب دليررأ ملوذب ررة ال ر اد وا ررو مررن أدلررة
احلس.
 -6عأ احل يث الببوبية بنودي ذ :العذمة ،واخلذصة.
 -٧ورد يف احل يث ملح ى دشبة امسذ من أمسذء اهلل احلاسىن.
 -8اتضح أن كل اتسم وصظة ورد نذتسب حذل الكب .
 -9احل ر يث مش ررامل دل ررر كم ررذل الببوبي ررة جلمي ررأ املخلوق ررذ املاس ررالزمة لاوحي ر العب ررذدة ،وملفر رباده
بذألدمذل القلبية :كذحملبة ،واخلوف ،والبوذء.
 -10ددذء الكب أمأ أركذن العبذدة ،وتقق اإليالس ،والاوكل دلر اهلل.
 -11احلر يث فيررأ ماسررذئل ماعلقررة بذلقر ر :كبر ل األتسرربذ  ،وأن اهلل ؛ يقض ر قضررذء مل؛ حلكمررة
ورمحة ود ل.
 -12اتضح أن ال دذء من األتسبذ الشبدية واحلاسية ال تن من الكب .
 -13اتضح أن ال اد مل ا أيليف يف ددذئأ يا قق لأ أمبان :األول :حصول الاسركينة يف القلرب
واو مذ ياسمر (الظبج املع ّ ل) .وال ذين :حصول الظبج احلقيق الظذاب.
 -14الصرب والبضذ ؛ ينذيف قلب ال دذء أو ب ل الاسبب بذل دذء.
 -15احل يث فيأ د؛لة دلر أن ال دذء لأ أدبه يف تغيري املقذديب ودفع ذ.
أها التوصيات :يوصر البذحرث نظاسرأ والق ّرباء-بنرذء دلرر مرذ توصرل ملليرأ يف الب رث-با قيرق
الاوحير واإليررالس هللص ألنررأ تسرربب الظررال يف الر نيذ واآليرربة ،يف االررذ؛ العمليررة والعمليررة وكر لك
األتسبية وا؛وامذدية املخالظة أوص بإبباز معذين الاوحي كال مب ذلأ املاخصيف.
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املصادر واملراجع
املق تسر  ،ضرريذء الر ين أبررو دبر اهلل حممر بررن دبر الواحر (643ا رر) األحذديررث املخاررذرة أو املاسرراخبج مررن
األحذديث املخاذرة ممرذ جبورأ البخرذري وماسرلم يف صر ي ي مذ دراتسرة وحتقيرق األتسراذ الر كاور دبر
امللك بن دب اهلل بن دايا( ،ط ،3لبنذن :دار يضب 1420 ،ار .) 2000-
البضر رواين ،د .حمم ررود دبر ر الر رباز  ،أمس ررذء اهلل احلاس ررىن ال ذبا ررة يف الكا ررذ والاس ررنة ( ،ط ،1الق ررذابة :مكاب ررة
تسلاسبيل1426،ار.) 2005-
البي ق  ،أمح بن احلاسف برن دلر برن موتسرر أبرو بكرب (458ارر) ،األمسرذء والصرظذ  .حتقيرق دبر اهلل برن
حمم ر احلذش ر ي ،ق ر لررأ :فضرريلة الشرري مقبررل بررن اررذدي ال روادد ( ،ط ،1و ر ة :مكابررة الاس روادي،
1413ار .) 1993-
البي قر  ،أمحر بررن احلاسررف بررن دلر بررن موتسررر أبررو بكررب (458ارر) ،األمسررذء والصررظذ  .حتقيررق تسررع بررن
جن دمب( ،ط ،1بريو  :م تساسة البتسذلة 1432 ،ار .) 2011-
وا رري ،دبر ر اهل ررذدي ب ررن حاس ررن ،األمس ررذء احلاس ررىن والص ررظذ العل ررر ( ،ط ،1اجلبي ررل :دار الر ر ليل األد رربي،
1428ار.) 200٧-
القرربقي ،حمم ر بررن أمح ر بررن أن بكررب (6٧1ا رر) ،األتسررىن يف شررب أمسررذء اهلل احلاسررىن ،ضرربط نصررأ وشررب
مذدتررأ اللغويررة أ .د /حمم ر حاسررن وبررل ،ير ّربج أحذدي ررأ ودلّررق دلي ررذ قررذر أمح ر حمم ر  ،أشرربف دليررأ
وق لأ جم ي فا الاسي ( ،ط ،1قنطذ :دار الص ذبة للرتاث1416 ،ار.) 1995-
الزوررذو  ،دبر الرربمحن بررن ملتسر ذ البغر ادي(340ارر) اشرراقذ أمسررذء اهلل  ،حتقيررق د .دبر احلاسررف املبررذر ،
(ط ،2م تساسة البتسذلة1406 ،ار .) 1986-
ابررن الع رربن اإلشرربيل  ،أب ررو بكررب حمم ر ب ررن دب ر اهلل (543ا رر) األم ر األقص ررر يف شررب أمس ررذء اهلل احلاس ررىن
وصظذتأ العلر  ،ضربط نصرأ دبر اهلل الارورايت ،وي ّربج أحذدي رأ وودرق نقولرأ أمحر د ّربو ()،ط ،1قن رة،
بريو  :دار احل يث الكاذنية1436،ار.) 2015-
العبشررم  ،القذض ر حمي ر ال ر ين حمم ر بررن أمح ر القبش ر (610ا رر) ،تبتيررب األمررذ اخلمياسررية للش ر بي .
حتقيق حمم حاسن حمم حاسن ملمسذديل( ،بريو  :دار الكاب العلمية 1422 ،ار .) 2001-
املق تس  ،دب الغين بن دب الواحر برن دلر برن تسربور(600ارر) الرتطيرب يف الر دذء حتقيرق أ .د .فرذن برن
حمم بن فذن الصغري( ،ط،2كنوز ملشبيليذ ،البيذ 1432،ار).
الزوررذج ،ملب رباايم بررن الاسرربي بررن تس ر ل (311ا رر) تظاسررري أمسررذء اهلل احلاسررىن حتقيررق أمح ر يوتس ر ال ر قذ ،
(دار ال قذفة العببية).
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ابن ك ري ،أبو الظ اء ملمسذديل بن دمب بن ك رري القبشر (٧٧4ارر) تظاسرري القربآن العظريم حتقيرق أبرو ملتسر ذ
احلويين( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي1431 ،ار).
املن ررذوي ،زي ررن الر ر ين حممر ر املر ر دو بعبر ر ال رربكوف ب ررن ت ررذج الع ررذرفف (1031ار رر) الاوقير ر دل ررر م م ررذ
الاعذري ( ،ط ،1القذابة :دذ الكاب1410،ار.) 1990-
النررووي ،حمي ر ال ر ين تررىي بررن شرربف النررووي (6٧6ا رر) ،ر يب األمسررذء واللغررذ ( ،بررريو  :دار الكاررب
العلمية).
الاميم ر  ،حمم ر ب ررن دب ر الوا ررذ ب ررن تس ررليمذن (1206ا رر) دالد ررة األص ررول وأدلا ررذ -وش رربوط الص ررالة -
والقواد األربأ ( ،ط ،1البيذ  :وزارة الشتون اإلتسالمية واألوقذف وال دوة واإلرشذد1421 ،ار).
ق روا الاسررنة األصررب ذين ،ملمسذديررل بررن حمم ر بررن الظضررل بررن دل ر (535ا رر) ،احل ررة يف بيررذن احمل ررة وشررب
دقير ر ة أا ررل الاس ررنة  .حتقي ررق حممر ر ب ررن ربي ررأ ب ررن ا ررذدي دم ررري املر ر يل ( ،ط ،2البي ررذ  :دار الباي ررة،
1419ار .) 1999-
ق روا الاسررنة األصررب ذين ،ملمسذديررل بررن حمم ر بررن الظضررل بررن دل ر (535ا رر) ،احل ررة يف بيررذن احمل ررة وشررب
دقير ة أارل الاسرنة  .حتقيررق حممر دبر اللطير حممر اجلمرل( ،ط ،1املنصرورة :دار الظرذرو 1433 ،ا ر
.) 2012ابررن قرريم اجلوزيررة ،حمم ر بررن أن بكررب مشررس ال ر ين (٧51ا رر) ،وررالء األف ررذ يف فضررل الصررالة دلررر حمم ر
يري األنذ  ،حتقيرق شرعيب األرنرذكوط -دبر القرذدر األرنرذكوط( ،ط ،2الكويرت :دار العبوبرة140٧،ا ر
.) 198٧العررذمبي ،د .دررذدل بررن ح ر  ،و ررود شرري اإلتسررال ابررن تيميررة يف تقبيررب توحي ر الببوبيررة ورد الق رواد فيررأ،
(ط ،1امل ينة املنورة :دار منذر الاوحي 1436،ار.) 2015-
دبر اهلل ،أ .د .حممر ملبرباايم حممر  ،اخلصررذئيف اللغويررة للظررظ اجلاللررة اهلل-وررل واللررأ( ، -ط ،1البيررذ :
دار كنوز ملشبيليذ1435 ،ار.) 2014-
البخذري ،حمم بن ملمسذديل برن ملبرباايم برن املغررية (256ارر)  ،يلرق أفعرذل العبرذد  .حتقيرق ف ر برن ملمسذديرل
البخذري( ،ط ،1البيذ  :دار أقلس اخلضباء1425 ،ار.) 2005-
الطررباين ،تسررليمذن بررن أمحر بررن أيررو بررن مطررري اللخم ر (360ا رر) ،ال ر دذء حتقيررق مصررطظر دب ر القررذدر
دطذ( ،ط ،1بريو  :دار الكاب العلمية1413،ار).
العبوتسر  ،دب ر الرربمحن ورريالن بررن يضررب ،الر دذء ومنزلاررأ مررن العقي ر ة اإلتسررالمية ( ،ط ،1البيررذ  :مكابررة
البش 141٧ ،ار.) 1996-
احلمر د .حممر بررن ملبرباايم ،الر دذء مظ ومررأ-أحكذمررأ-أيطررذء تقررأ فيررأ ( ،ط ،4البيررذ  :دار ابررن يز ررة،
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1434ار.) 2013-
يليظ ررة ،د .دبر ر ال رربمحن حمم ررود ،ك ررب اهلل تع ررذىل ب ررف ا؛تب ررذد وا؛بار ر اد ( ،ط ،1البي ررذ  :مكاب ررة البشر ر ،
البيذ 1439 ،ار.) 201٧-
الق طررذين ،تسررعي بررن دلر بررن وار  ،الر كب والر دذء والعررالج بررذلبق مررن الكاررذ والاسررنة ( ،ط ،1مكابررة
البش  1408 ،ار).
محر برن حممر برن ملبرباايم (388ارر) ،شر ن الر دذء  .حتقيررق أمحر يوتسر الر ّ قذ ( ،تسروريذ :دار النروادر ،ط
األوىل1433:ار.) 2012-
مح ر بررن حمم ر بررن ملب رباايم (388ا رر) ،ش ر ن ال ر دذء ضررمن اررس رتسررذئل م مررة يف الق ربآن والاسررنة ل مررذ
اخلطذن( ،ط ،1قطب :دار اإلمذ البخذري).
الع يمررف ،حممر بررن صررذن (1421ارر) ،شررب دقير ة أاررل الاسررنة واجلمذدررة ( ،ط ،1دنيرزة :م تساسررة الشرري
حمم بن صذن الع يمف اخلريية143٧ ،ار).
الع يمف ،حمم برن صرذن (1421ارر) ،شرب القوادر امل لرر يف صرظذ اهلل وأمسذئرأ احلاسرىن ( ،ط ،1دنيرزة:
م تساسة الشي حمم بن صذن الع يمف اخلريية1436 ،ار).
الغنيمر ررذن ،د .دب ر ر اهلل بر ررن حمم ر ر  ،شر ررب كار ررذ الاوحي ر ر مر ررن ص ر ر يح البخ ر ررذري ( ،ط ،3البي ر ررذ  :دار
العذصمة1428 ،ار.) 200٧-
الغذمر ي ،يذلر برن دلر املبضر  ،شررب شربوط ؛ مللررأ مل؛ اهلل ( ،القرذابة :دار احل ررذز ،البيرذ  :دار أقلررس
اخلضباء1435 ،ار.) 2014-
حممر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ارر) ،شررظذء العليررل يف ماسررذئل القضررذء والق ر ر واحلكمررة
والاعليل  .حتقيق دمب بن تسليمذن احلظيذن( ،ط ،1البيذ  :مكابة العبيكذن1420 ،ه.) 1999-
األلبررذين ،حمم ر نذصررب ال ر ين ( 1420ا رر) ،ص ر يح م روارد الظمررآن ملىل زوائ ر ابررن حبررذن ( ،ط ،1البيررذ :
دار الصميع  ،البيذ  1422 ،ار .) 2002-
الاسررقَّذف ،دلرروي بررن دبر القررذدر ،صررظذ اهلل دررز ووررل ال رواردة يف الكاررذ والاسررنة( ،ط ،3الظ ربان :ال ر رر
َّ
الاسنية -دار اهل بة 1426 ،ار .) 2006-
اجل رذم  ،د .حمم ر أمررذن بررن دل ر  ،الصررظذ اإلهليررة يف الكاررذ والاسررنة النبويررة يف ضرروء اإلدبررذ والانزيررأ ،
(ط ،3اإلمذرا العببية املا ة :مكابة الظبقذن1423،ار.) 2002-
حممر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ارر) ،در ة الصررذببين و يرررية الشررذكبين (ط ،3دمشررق:
دار ابن ك ري ،امل ينة املنورة :مكابة دار الرتاث1409 ،ار.) 1989 /
ال ويا ،د .موتسر بن تسليمذن ،دلو اهلل دلر يلقأ ( ،ط ،1بريو  :دذ الكاب140٧ ،ار.) 1986-
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حمم ر ب ررن أن بك ررب ب ررن أي ررو اب ررن ق رريم اجلوزي ررة (٧51ا رر) ،الكذفي ررة الش ررذفية يف ا؛ناص ررذر للظبق ررة النذوي ررة ،
(ط ،3مكة :دار دذ الظوائ 143٧ ،ار).
البملر  ،حممر شررومذن بررن أمحر  ،كشر الكرب وملزالرة اهلررم والغررم ( ،ط ،1الر مذ  :دار ابررن القرريم ،الر مذ ،
1412ار.) 1991-
العبيالن ،دب اهلل بن صذن ،كاذ ال كب وال دذء (ط ،1دار الل ل ة1433 ،ار.) 2012-
اب ررن ب ررذز ،دب ر العزي ررز ،الع يم ررف ،حمم ر ب ررن ص ررذن ،فا ررذوى م م ررة لعم ررو األم ررة  .حتقي ررق ملب رباايم الظ ررذر ،
(البيذ  :دار العذصمة1413 ،ار).
ابررن تيمي ررة احل رباين ،أمح ر ب ررن دب ر احلل رريم ب ررن دب ر الاس ررال (٧28ا رر) ،قذد ر ة حاس ررنة يف البذقي ررذ
الصذحلذ  .حتقيق أبرو حممر أشربف برن دبر املقصرود( ،ط ،1البيرذ  :مكابرة أضرواء الاسرل ،
1422ار .) 2002-
الع يمررف ،حمم ر بررن صررذن بررن حمم ر (1421ا رر) ،القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن ( ،ط،1
البيذ  :اجلذمعة اإلتسالمية1421 ،ار.) 2001/
الع يمررف ،حمم ر بررن صررذن بررن حمم ر (1421ا رر) ،القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن ( ،ط،1
البيذ  :أضواء الاسل  ،يبج أحذدي أ ودلق دليأ :أشبف بن دب املقصود1416 ،ار.) 1996/
الع يمف ،حمم بن صذن برن حممر (1421ارر) ،القرول املظير دلرر كارذ الاوحير (ط ،2الر مذ  :دار ابرن
اجلوزي ،حمب 1424ار).
ِ
الربم ررذوي النعيمر ر  ،حممر ر ب ررن دبر ر الر ر ائم ب ررن موتس ررر ( 831ار رر) ،الالم ررأ الص رربيح بش ررب اجل ررذمأ
ي
الص ر يح  .حتقيررق ودراتسررة جلنررة فاصررة مررن احملققررف بإش رباف نررور ال ر ين قذلررب( ،تسرروريذ :دار
النوادر1433 ،ار .) 2012-
القاس ررطالين ،أمحر ر ب ررن حممر ر شر ر ذ الر ر ين ،لوام ررأ األنر روار يف األددي ررة واأل ك ررذر  .حتقي ررق حممر ر ش ررذيب
شبي ( ،ط ،1دار ابن حز 143٧ ،ار.) 2016-
الزوررذو  ،دبر الرربمحن بررن ملتسر ذ (33٧ارر) ،جمررذلس العلمررذء  .حتقيررق دبر الاسررال حممر اررذرون( ،ط،2
القذابة :مكابة اخلذجن  ،البيذ  :دار البفذد 1403،ار .) 1983-
الك رواري ،كذملررة بنررت حمم ر  ،االلررر يف شررب القواد ر امل لررر يف صررظذ اهلل وأمسذئررأ احلاسررىن للعالمررة حمم ر
صذن الع يمف ( ،ط ،1دار ابن حز  1422،ار .) 2002-
ابررن روررب ،زيررن الر ين دبر الرربمحن بررن أمحر (٧95ارر) ،جممررود رتسررذئل احلررذفظ ابررن روررب احلنبلر  ،حتقيررق
أبو مصعب قلعت بن ف اد احللواين( ،ط ،2الظذرو احل ي ة 1425،ار .) 2004-
الاسع ي ،د .دياسر بن دب اهلل ،احملو واإلدبذ يف املقذديب ( ،ط ،1ال مذ  :دار ابن اجلوزي142٧ ،ار).
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حمم ر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ا رر) ،م ر ارج الاسررذلكف بررف منررذزل مليررذ نعب ر ومليررذ
ناساعف ( ،ط ،3بريو  :دار الكاذ العبن 1416 ،ار .) 1996-
ابررن تيميررة احل رباين ،أمح ر بررن دب ر احللرريم بررن دب ر الاسررال (٧28ا رر) ،املاسررا ر دلررر جممررود فاررذوى شرري
اإلتسال  ،ععأ ورتبأ وقبعأ دلر نظقاأ حمم بن دب البمحن بن قذتسم( ،ط 1418 ،1ار).
الق طررذين ،د .قررذر بررن تسررعي بررن دب ر اهلل ،املطذلررب املظي ر ة يف ماسررذئل العقي ر ة (ط ،1البيررذ  :النذشررب
املاميز ،امل ينة املنورة :دار النصي ة1439 ،ار.) 201٧-
ص ررويف ،الر ر كاور دبر ر الق ررذدر ب ررن حممر ر دط ررذ ،املظير ر يف م م ررذ الاوحير ر ( ،ط ،1البي ررذ  :دار أضر رواء
الاسل 1428 ،ار.) 200٧-
الغ رزا  ،حمم ر بررن حمم ر (505ا رر) ،املقص ر األتسررىن يف شررب معررذين أمسررذء اهلل احلاسررىن  ،حتقيررق باسررذ دب ر
الواذ اجلذن( ،ط ،1قربس :اجلظذن واجلذن 140٧ار.) 198٧-
احلَلِيمر  ،احلاسررف بررن احلاسررن بررن حممر ( 403ارر) ،املن ذج يف شررعب اإل ررذن  ،حتقيررق حلم ر حمم ر فررودة،
(ط ،1دار الظكب 1399 ،ار .) 19٧9-
اجلمعيررة العلمي ررة الاس ررعودية لعلررو العقي ر ة واألدي ررذن والظررب وامل ر ااب املعذص ربة ،موتسررودة العقي ر ة واألدي ررذن
والظب وامل ااب املعذصبة ( ،ط ،1دار الاوحي 1439 ،ار.) 2018-
البق ر ( ،ط ،2البيررذ  :دار
ابررن أن ال ر نيذ ،موتسررودة ابررن أن ال ر نيذ  .حتقيررق د .فذضررل بررن يل ر الُ ّمررذدة ّ
أقلس اخلضباء1435 ،ار.) 2014-
البوق  ،دب اهلل بن مذنأ ،ناذج الظكب يف أحكذ ال كب ( ،ط ،1البيذ  :دار الا مبيرة1435 ،ا ر-
.) 2014
الغنيمرذن ،أ.د.أمحر برن دبر اهلل ،نرواق توحير الببوبيرة ومظذاباررذ ( ،ط ،1مكرة :دار قيبرة اخلضرباء ،مكررة
املكبمة1439،ار.) 201٧-
احلمررود الن ر ي ،حمم ر  ،الررن األتسررىن يف شررب األمسررذء احلاسررىن  ،ط ،٧الكويررت :مكابررة اإلمررذ
ال اي1426 ،ار).
حمم ر بررن أن بكررب بررن أيررو ابررن قرريم اجلوزيررة (٧51ا رر) ،الوابررل الصرريب مررن الكلررم الطيررب  .حتقيررق دب ر
البمحن بن حاسن بن قذئ ( ،ط ،1مكة :دار دذ الظوائ ).
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أحكام الجاسوس المسلم  -دراسة فقهية مقارنة ،د .أحمد علي محمد الغامدي

املستخلص
ومرجحاا فياا الباحاث ماا هار
تناوًل فقهيًّا مقارناا
هذا البحث يتناول أحكام اجلاسوس املسلم ا
ًّ
لا بعد التحري واًلستدًلل ،ويهدف هاذا البحاث حت يريار محاالا اجلاساوس وبياا حكياا ويريار
بعاام مساااعلا عقااديًّا وفقهيًّااا وألاار ذلااى التحرياار علا مسااسلة عاادم تك ا اجلاسااوس املساالم ب بعاام
احل اااًلم ،ييا ااا يه اادف حت بيا ااا العقوبا ااة املقتب ااة عليا ااا نيويًّااا ،و ا ااد و ا ا ه ااذا البحا ااث ب مقدما ااة
ومبحث ااامل املبح ااث األولمل ب بي ااا مع اام اجلاس ااوس وحكي ااال وفي ااا مالب ااا مل املال ا األولمل املع اام
اللغااوي واًلالاااالحج للساسااوس ،املالا الثاااسمل حكاام اجلاسااوس املساالمل املبحااث الثاااسمل ب بيااا
عقوبتااال وفيااا مالبااا مل املالا األولمل عقوبااة اجلاسااوس املساالم ،املالا الثاااسمل عقوبااة التسساس ب
أووذجاا  ،و اد رارا الباحاث جبيلاة نتااع
امليلكة العربية السعو ية (نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتياة
ا
من أمههامل أ التسسس علا املساليا مارمال ًل باسمر وم األمار أو ملان يقوماو بادور احلسابة فيساو
ملحاالحة راجحااة ،وأ التسسااس علا العاادو لحااام املسااليا م اارو  ،وأ التسسااس علا املسااليا
لحااام العاادو فعااو ماارم وجاارم عظاايم ،ولهمااام أ يعااةرل مااا فيااا محاالحة لليساالياال ولااو بل ا ذلااى
تلال
الكلمات المفتاحية( :اجلاسوس املسلم ،عقوبة اجلاسوس ،التسسس عل املسليا
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Abstract
This research deals with the rulings regarding the Muslim spy in terms of
jurisprudence, comparing and validating after the research and reasoning
evidence. This research aims to edit the term spy, explain its ruling and edit some
of its belief and jurisprudence issues editing, and the effect of the editing on the
issue of not declaring a Muslim spy a nonbeliever in certain cases. As it also
aimed at explaining the punishment resulting from it in this life.
The research included an introduction and two chapters:
The first chapter: explains the meaning of spy and its ruling.
The second chapter: explaining its punishment.
The researcher has concluded with a total of recommendations and results,
some of which are: That spying on Muslims is prohibited except by an order from
the guardian ruler or by those who are performing the role of Hisba (volunteering)
which is Permissible for a preponderant interest. That spying on the enemy for
Muslims interest is eligible and permissible. Whereas spying on Muslims for the
enemy's interest is prohibited and it is a great crime. And that (Imam) the leader
or guardian ruler has the right to punish him even if it leads to his death.
Key words
. (the Muslim spy. Punishment of the Spy. spying on the Muslims)
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املقدمة
احليد هلل الذي بنعيا تتم الحاحلام ،والحالة والسالم عل نبيا ميد وعل آلا والحبا
وسلم تسلييا يث ال أما بعدللل
الغراء واليت تناولت مجي ضايا
فإ من نعم اهلل عل هذل األمة أ أيرمها هبذل ال ريعة ّ
هذل األمة تناوًلا مشوليًّا ومعسةا ،ال سبحانامل ﱣﭐﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

ﲐﲑ ﲒﲓ ﱢ [اجلاليةمل ]18ل فيا من أمر ًل وجتد لل ريعة فيها بياناا ،ويبق عل أهو
اًلرتحاص البحث واًلجتها ب يحيو ذلى البيا و رراجا لألمة يييا تتعبد اهلل تعاحت بتابيقا
فيححو هلا اًلنت ا ب معاشها ومآهلال وهذا ما يا بال عوال ذ انربى فقهاء األمة هلذل املهية
عظييا من العلم والنور ،ومن ذلى تناوهلم ألحكام اجلاسوس املسلم بالبيا
العظيية و دموا ترالاا ا
ح اال وشافياال
واًلستدًلل عل تلى األحكام ا
تناوًل م ّ
أحرر املساعو املتعلّقة بامل بيان ا و يضاح ا
و د حرالت  -من رالل هذا البحث  -عل أ ّ
وترجيحا فييا هر م ،مث أتبعتا بدراسة نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية ب امليلكة العربية السعو ية
ينيوذا لبعم العقوبام التعةيرية للتسسسل
وفييا يلج بيا ألمهية املوضو  ،وأهدافا ،والدراسام السابقة اليت تناولتا ،واملنه الذي
سرم عليا ،وراة البحث ،فإ يكن فييا سارتا الوابا فال ضو لحاح ال ضو سبحانا ،و
يكن راس فسسسل اهلل أ يع و عين ويغ ر لّيتل
أهمية املوضوع:
 -1يُعد موضو اجلاسوس أحد أهم املوضوعام حساسية ًلرتباطا باجلان السياسج،
والقضاعج ،واجملتيعج ،و بو ذلى العقدي وال قهج ،و د حرالت عل ختحيص هذا البحث
بسحكام اجلاسوس املسلم ،و راستا راسة فقهيّة مقارنة ويتابتا بعبارام متكن املتخحص
وغ ل من فهيا واستيعاباال ذ املقحو يقيق ال اعدة ملن يُعم باجلان السياسج
أيضا بقية أفرا اجملتي ال ليت ّهيوا ما د يرال وم األمر ،أو من ينوبا ب عقوبتا،
والقضاعج و ا
وما يتعلق با من أحكام ستظهر ب طيّام هذا البحث بإذ اهللل
 -2ارتباط مسسلة جتسس املسلم عل الدولة املسلية مسسلة الوًلء والرباء ،وما د يق فيا البعم
من راس باحلكم بتك ل مال اقاال فرغبت ب يرير املسسلة ير ايرا عقديّا وفقهيًّا من رالل
راسة حا لة حاط بن أيب بلتعة  راسةا فقهيةا فاححةال
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أهداف املوضوع:

 -1بيا ويرير محالا اجلاسوسل
 -2بيا أحكام اجلاسوس املسلم فقهيًّا ،ومدى ارتباط هذل املسسلة بعقيدة الوًلء والرباءل
عرضا مقارناا م ترجيا ما
 -3عرض املذاه ال قهية األربعة ب بيا عقوبة اجلاسوس املسلم ا
هر للباحث رجحانال
الدراسات السابقة:
هناك العديد من األحباث والرساعو العليية اليت يتبت ب بيا أحكام التسسس وبيا عقوبتا

منهامل
 -1التسسس وأحكاما ب ال ريعة اإلسالمية للباحثمل ميد رايا الدغيجل
 -2جراعم أمن الدولة وعقوبتها ب ال ريعة اإلسالمية والقانو (البغج والتسسس واخليانة ل حبث
لنيو رسالة املاجست ب املعهد العام للقضاء ،للباحثمل سلييا بن أمحد اخلض يل
 -3جرمية التسسس وعقوبتها ب ال ريعة اإلسالمية والقانو الوضعج ،حبث لنيو رجة املاجست
ب جامعة مسو األم نايف  -رمحا اهلل – العربية للعلوم األمنية ،للباحثمل عثيا بن علج
بن الامل
 -4األمن وألرل عل تحرفام اجلاسوس املسلم ،حبث لنيو رجة املاجست ب اجلامعة اإلسالمية
بغةة ،للباحثمل رضا السيد علج عرفةل
 -5جرمية التسسس وعقوبتها " راسة مقارنة" ،رسالة يتورال ب جامعة املنحورة ،للباحثمل
طارق ميد غنيمل
و د متيّة هذا البحث عنها بسربعة أمورمل
األول :ختحيحا ب حبث أحكام اجلاسوس املسلم وبيا عقوبتال
ومرج احا الباحث ما هر لا بعد عرض األ لة
الثاني :راسة تلى األحكام راسة فقهية مقارنة ّ
ومنا تها ،يو ذلى بعبارة فقهيّة يس ة وخمتحرة ي هيها املتخحص وغ لل
الثالث :يرير املسسلة فقهيّا ومدى ارتباطها باجلان العقدي ومسسلة الوًلء والرباءل
الرابع :احتواء البحث عل راسة نظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية ينيوذا تابيقج لبيا بعم
عقوبام التسسس ب امليلكة العربية السعو يةل
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منهج البحث:
سلكت ب هذا البحث املنه اًلستقراعج التحليلج املقار  ،وفييا يلج ايضاح هلذا املنه مل
 -1تناولت األحكام املتعلّقة باجلاسوس املسلم وعقوبتا ،حبيث أذير أ وال فقهاء املذاه
األربعة ب غال املساعو م ذير األ لة لتلى األ وال ومنا تها بغية الوالول حت ما ترجا
عندي منهال
 -2استعيلت عالميت الق يم ﱣ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐﱢﭐ لآليام ،و عالميت الق يم " " لألحا يث ،وعالميت الق يم
( أل وال العلياءل
نحا ،و يا النقو باملعم
 -3تكو اإلحالة ب احلاشية و يلية (ينظر ذا يا النقو ًّ
الدرم املرج بكلية (ينظر ل
 -4ترتي املراج ب اهلامش حس دم وفاة مؤل يهال
 -5عةو اآليام القرآنية حت سورها من القرآ الكرميل
 -6ع ةو األحا يث حت محا رها ،فإ يا ب الححيحا أو أحدمها أيت ج با ،فإ مل يكن
رجعت حت يت السنن ،وغ ها ،لعةو احلديث ،وخترجيا وبيا حكم أهو اًلرتحاص عليال
 -7شرح املحالحام ال رعية ،والكليام الغريبة الوار ة ب البحثل
خطة البحث:
جعلت هذا البحث ب مقدمة ومبحثامل
املبحث األولمل ب بيا معم اجلاسوس وحكيال وفيا مالبا مل
املال األولمل املعم اللغوي واًلالاالحج للساسوسل
املال الثاسمل حكم اجلاسوس املسلمل
املبحث الثاسمل ب بيا عقوبتال
مث رتيت هذا البحث بالنتاع اليت تواللت ليهال

- 508 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

املبحث األول :يف بيان معنى اجلاسوس وحكمه:
املطلب األول :املعنى اللغوي واالصطالحي:

الجاسوس لغة:
أالو الكلية (جسس واجلسمل املس باليدال ياًلجتساس ،و د جسا بيدل واجتساا ،أي مساا
وملسااا ،وجااس األربااار وجتسسااها تتبعهااا ،ومنااا اجلاسااوسال ألنااا يتتب ا األربااار وي حااص عاان ب اواطن
اجلساسةمل وهج ابّة جتس األربار ،فتسيت هبا الدجال( 1ل
األمور ،مث استع لنظر العا ومنا ّ
و ال أبو البقااء الك اويمل (اجلاساوسمل هاو الااح سار ال ار ،يياا أ النااموس الااح سار
اخل ( 2ل
و ولا مل "وًل جتسسوا"( )3بااجليم وًل يسساوا باحلااء املهيلاة لبتات الل ظتاا ب األحا ياث،
يومل مها معم متقارب ،وهو البحث عن بواطن األماور  ،و ياومل األوحت الايت بااجليم ذا جتساس بااخلرب
والقااول والس اؤال عاان عااورام الناااس وأس ارارهم ومااا يعتقدونااا أو يقولونااا فيااا أو ب غ ا ل ،والثانيااة الاايت
باحلاء ذا توحت ذلى بن سا وتسيعا بإذنا  ،و ياومل باحلااء ذا طلا ذلاى لن ساا وبااجليم طلباا لغا ل،
و يومل اشتق التحسس من احلواس لال ذلى هبا وهذا يلا ممنو ب ال ر ( 4ل
الجاسوس اصطالحاً:
حيسن أوًلا الو وف م بعم نحوص ال قهاء عن اجلاسوس ب يتبهم ليخلص البحث حت
تعري ا ب االاالحهمل
) (1ينظرمل مساعيو بن محا اجلوهري" ،الححاح تاا اللغة والحاح العربية" ( ،ط،4ب وممل ار العلم للياليا،
1987م  ،م ا ااا ةمل ( ا س س 3مل 913ال مي ا ااد ب ا اان يعق ا ااوب ال و آب ا ااا ي" ،الق ا اااموس ا ا ااي "( ،ط،8
ب وممل مؤسسة الرسالة2005 ،م  ،ما ة ( ا س س صمل 538ال ميد بن تاا العارفا بن علج املناوي،
ميااد باان
ميااد باان ّ
"التو يااف عل ا مهيااام التعاااريف"( ،القاااهرةمل عااامل الكت ا 1990 ،م  ،صمل 126ال ّ
عبد الرّاق احلسيين" ،تاا العروس" ( ،ار اهلداية  ،ما ةمل ( ا س س 15مل499ل
) (2أيوب بن موس الك وي" ،الكليام"( ،ب وممل مؤسسة الرسالة  ،صمل 354ل
( 3أررجا ال بخاري ب "الحيحا" ب يتابمل األ ب ،بابمل ما ينها عان التحاساد والتادابر ،بار ممل (، 6064
وأررجا مسلم ب الحيحا ب يتابمل الارب والحالة واآل اب ،باابمل بااب يارمي الظان ،والتسساس ،والتناافس،
والتناجش وحنوها  ،بر م ( 2563ل
) (4ينظارمل مياد باان فتاوح احليييادي" ،ت سا غريا ماا ب الحااحيحا"( ،ط ،1القااهرةمل مكتباة الساانية  ،صمل 349ال
عياض بن موس السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار"( ،املكتبة العتيقة و ار القاث 1 ،مل 160ل
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فهذه جملة من نصوصهم رحمهم اهلل:
( وم اان بعث ااا األم ا ملح االحة اجل اايش ،فل اام حيض اار الغنيي ااة أس ااهم ل ااال ه ااذا مث ااو الرس ااول وال اادليو
والاليعة واجلاسوس وأشباههم ،يبعثو ملحلحة اجليش ،فإهنم ي اريو اجليش ( 1ل
( واجلاسااوسمل يكااو بااا اجلاايش خمت ي اا فاايهم يتسااي  ،ويتخاارب األربااار ويبح ااث عاان ع ااورا م،
وبواطن أمورهم ( 2ل
 ( ااالوامل واجلاس ااوس ال اااح س اار ال اار ،والن اااموس ال اااح س اار اخل ا  ،و ي ااو باحل اااء أ تالب ااا
لن سى وباجليم لغ ك ( 3ل
( فاار مل اجلاسااوس ذا بعثااا اإلمااام لينظاار عااد امل ااريا وينقااو أربااارهم ،فغاانم اجلاايش بااو رجوعااا
ليهم ،مث رج  -ف يا وجها ( 4ل
( اجلاسااوس يعا ا ماان الةياااة ولااو يااافراال ألنااا سااا ب محااام املسااليامل وهااو شااخص يرساالا
اإلمام ليال عل عورام العدو ويعلم حاهلم ،مث يعلينا بذلى لنكو عل بح ة ( 5ل
( العامل هو اجلاسوس ( 6ل
وبعد نقل هذه النصوص لفقهاء المذاهب األربعة وبعد النظر في المعنى اللغوي يمكن
أن يستنتج الباحث ما يلي:
 -1أ علياء اللغة وال قهاء ات قوا عل أ اجلاسوس هو من يعيو ب اخل اء با العادو بغارض نقاو
األربارل
 -2أ اجلاسااوس ب اللغااة وعنااد ال قهاااء هااو ماان ينقااو األربااار ملحاالحة ن سااا أو ماان يلّ ااا وأرساالاال
) (1عبد اهلل بن أمحد بن دامة املقدسج" ،املغين"( ،القاهرةمل مكتبة القاهرة1968 ،م  9 ،مل 262ل
) (2عثيا بن عباد الارمحن ،املعاروف باابن الحاالح" ،شارح م اكو الوساي "( ،ط،1الساعو يةمل ار يناو شابيليا
للن ر والتو ي 2001 ،م 4 ،مل 122ل
أيضاامل
) (3حيىي بن شرف النووي" ،اجمليو شرح املهذب ( تكيلة املايعاج " (با وممل ار ال كار 19 ،مل 283لوينظار ا
مياد بان موسا الاادم ي" ،الانسم الوهااا ب شارح املنهاااا" (الساعو يةمل ار املنهااا2004 ،م 9 ،مل 372ال يريااا
بن ميد األنحاري" ،أسم املاال ب شرح روض الاال "( ،ب وممل ار الكتاب اإلسالمج 4مل 213ل
) (4أمحاد باان ميااد ،اباان الرفعاة" ،ي ايااة النبيااا ب شاارح التنبياا" ( ،ط،1با وممل ار الكتا العلييااة2009 ،م ،
16مل 516ال ميد بن عبد اهلل اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو " ( ،ب وممل ار ال كر 3 ،مل 119ل
) (5اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو"2 ،مل 219ل
) (6ميااد أمااا باان عياار باان عبااد العةيااة عاباادين" ،ر ا تااار علا الاادر املختااار (حاشااية اباان عاباادين "( ،ط،2
ب وممل ار ال كر1992،م 4 ،مل 168ل
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خبالف ل ظة احلس (باحلاء فإهنا مقتحرة عل محلحة ال خص الذاتيةل
 -3أ اًلرتالف د و عند أهو اللغة وال قا ب استعيال ل ظة اجلاسوس عل ولامل
أ -أنا يستعيو ب نقو اخلرب بغرض اخل وال رال وعليا فيحا طالق ل ظة اجلاسوس عل املسلم
الذي بعثا األم املسلم لحام أمر املسليا لنقو أربار العدو ليا ،فهو ذا من بيو امل قك
الل ظجل
ب -أنا يقتحر عل الذي ينقو اخلرب لحام العدو فق ال معم أنا يستخدم ب ال ر فق ل
 -4بعم ال قهاء ييا م ّار معناا ب شارح خمتحار رلياو للخرشاج اساتعيو ل ظاة اجلاساوس لنقاو اخلارب
اص علا أ اجلاسااوس يكااو رسااول شاار ضااد
فييااا فيااا محاالحة لليسااليا ،مث ب مااوطن آراار نا ّ
الناموسال فإنا رسول ر  ،فهو يعد هذا تنا ض ا؟!
الذي يظهر م واهلل أعلم أ ل ظة اجلاسوس واستعياهلا ب جمال ال ر هو وفق اًلستعيال
اللغوي ،وأما استعياهلا ب جمال اخل فهو من بيو اجملا العرب العام( 1الذي يتغ باعتبار تغ
الةما  ،ويبدو أ العرف دمي ا يا يقبو استعيال ل ظة اجلاسوس ب اخل وال رال أما ب هذا الةمن
مقتحرا عل
فالذي يظهر م عرفا – واهلل أعلم – أ ل ظة اجلاسوس تستعيو وفق وضعها اللغوي ي
رسول ال ر ،وم ذلى فاحتواء التعريف لكال اجملالا أوحتال ليتوافق م استعيال ال قهاء ب يتبهم
واهلل أعلمل
وبناء عل ما سبق فإ الذي يقجا للباحث من تعريف اجلاسوس ب اًلالاالح ال قهج عند
ال قهاء هومل
من يكون بين العدو أو المسلمين مختفياً فيهم يتسمع األخبار ،ويبحث عن عوراتهم،
وبواطن أمورهم وينقلها لغيره.
وسسمضج ب ذير أحكام اجلاسوس املسلم بناء عل هذا التعريفل

عامةل
 (1اجملا العرب العام هومل الل ظ املستعيو ب غ ما وض لا ملناسبة وعال ة عرفية ّ
ينظرمل أمحد بن ريس ال ه بالقراب" ،ال روق"( ،ب وممل عامل الكت 1 ،مل 31ال عبد الارحيم بان احلسان بان
علج اإلسنوي " ،التيهيد ب ختري ال رو عل األالول"( ،ب وممل مؤسسة الرسالة1980 ،م  ،صمل 185ل
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املطلب الثاني :حكم اجلاسوس املسلم:
خيتلف حكم اجلاسوس املسلم بارتالف حالا حت ما يلجمل
الحالة األولى :التجسس على المسلمين بأمر ولي األمر أو لمن يقومون بدور الحسبة:
األالو أ التسسس عل املسليا مرم بنص الكتاب والسنةل
 -1الدليل من الكتاب :ال تعاحتمل ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱢ [احلسراممل ]12ل
 -2الدليل من السنة :روى طاوس عن أبيا عن أيب هريرة  ال مل ال رسول اهلل مل "
يايم والظن فإ الظن أيذب احلديث وًل يسسوا وًل جتسسوا وًل تباغضوا وًل تدابروا
ويونوا عبا اهلل روانا "( 1ل
ووجه الداللة من اآلية والحديث :أ التحريا بالنهج عن التسسس يقتضج التحرمي( 2ل
أيضا ولا مل "من أت من هذل القاذورام شيئا فليستق بسق اهلل تعاحت ،فإنا
 -3ومن السنة ا
(3
من يبد لنا ال حتا نقم عليا" ل
ووجه الداللةمل أ األمر بالسق يقتضج عدم التسسس عليا و ًل ملا يا لالستتار فاعدة( 4ل
يسرو مظورا يرتكبونا فينقسم احلكم حت سيامل
وأما يا غل عل الظن أ رجالا أو مجاعة ّ
منكر أعظم من التسسس ،مثو
األول :أ يقت عل ترك التسسس بقحد التثبت من أم ٍر ٌ
أ خيربل من يثق بحد ا أ رجالا رال برجو ليقتلا ،أو بامرأة ليةس هبا ،فيسو ال بو جي ارتكاب
أرف الضررين هنال
الثاني :ما يا و ذلى ب الريبة ،فال جيو التسسس عل املسلم حينئذ وًل أ يهتى
سقل( 5ل
) (1أررجا ميد بن مساعيو البخاري ب "الحيحا" ب يتاابمل ال اراعم ،باابمل تعلايم ال اراعم ،بار ممل (، 6345
ومسلم بن احلساا الق ي ،ب "الحيحا" ب يتابمل الرب والحلة ،بابمل يرمي الظن ،بر ممل ( 2563ل
( 2ميد بن أمحد القرطيب" ،اجلام ألحكام القرآ "( ،ط ،2القاهرةمل ار الكت املحرية 1964م 16 ،مل 332
) (3أررجاا البيهقااج ب سااننامل يتااابمل األشاربة ،بااابمل ت سا اخلياار الاايت نااةل يرميهااا ،باار م ( ، 2720والااححا األلباااسل
ينظرمل ميد ناالر الدين األلباس" ،سلسلة األحا يث الححيحة"( ،الرياضمل مكتبة املعارف للن ر والتو ي 1 ،مل 93ل
) (4ينظرمل علج بن ميد البحري ،ال ه باملاور ي" ،األحكام السلاانية"( ،القاهرةمل ار احلديث  ،صمل366ل
) (5ينظرمل املاور ي" ،األحكام السلاانية" ،صمل366ال أمحاد بان مياد اهليتياج" ،ي اة ا تااا ب شارح املنهااا"،
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املؤمنا ومن ب
ويلحق هبذل احلالة ب احلكم من يقيم ب أرض املسليا من املعاهدين و ّ
حكيهم ياملقييا بعقد عيو ييا هو احلال ب الوا املعاالرل فاإلسالم ذا يك و احل اظ عل
يامو اخلحوالية لكو من يقيم عل أرضا وضيا عدم التسسس علياال ًل ملحلحة راجحة( 1ل
الحالة الثانية :التجسس على العدو لصالح المسلمين:
التسسس ب هذل احلالة م رو  ،و د لّت عليا السنة الححيحةل ولذا جند أ ال قهاء نحوا
ب يتبهم عل أنا يستحق من الغنيية مثو اجملاهد( 2ل
األدلة على المشروعية:
 -1روى براهيم التييج عن أبيا المل ينا عند حذي ة ،فقالمل رجو لو أ ريت رسول اهلل 
اتلت معا وأبليت ،فقالمل حذي ة أنت ينت ت عو ذلى؟ لقد رأيتنا م رسول اهلل  ليلة
األحةاب وأرذتنا ريا شديدة و ّر ،فقالمل رسول اهلل مل "أًل رجو يستيين خبرب القوم جعلا
اهلل معج يوم الق يامة ؟ " ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،مث المل " أًل برجو يستينا خبرب القوم
جعلا اهلل معج يوم القيامة؟ " ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،مث المل" أًل برجو يستينا خبرب القوم
جعلا اهلل معج يوم القيامة؟" ،فسكتنا فلم جيبا منا أحد ،فقالمل " م يا حذي ة فستنا خبرب
القوم " ،فلم أجد بدًّا ذ عاس بامسج أ أ وم ،المل " اذه فستين خبرب القوم وًل تذعرهم
علج" ،فليا ولّيت من عندل جعلت يسوا أم ج ب محام حىت أتيتهم فرأيت أبا س يا يحلج
هرل بالنار ،فوضعت سهي ا ب يبد القوس فسر م أ أرميا ،فذيرم ول رسول اهلل مل
"وًل تذعرهم علج" ،ولو رميتا ألالبتا ،فرجعت وأنا أم ج ب مثو احليام فليا أتيتا فسرربتا
خبرب القوم وفرغت ررم ،فسلبسين رسول اهلل  من فضو عباءة يانت عليا يحلج فيها فلم
أ ل ناعيا حىت أالبحت ،فليا أالبحت المل " م يا نوما "( 3ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(محرمل املكتبة التسارية الكربى9 ، 1983،مل 219ل
( 1ينظرمل عبد الرمحن بن براهيم املقدسج ،العدة شرح العيدة"( ،القاهرةمل ار احلديث2003 ،م  ،صمل 685ال
ميد بن أمحد ميارة" ،اإلتقا واإلحكام ب شرح ي ة احلكام"( ،ب وممل ار املعرفة 2 ،مل 264ال سلييا
بن عير األ هري " ،حاشية اجليو عل شرح املنه "( ،ب وممل ار ال كر 3 ،مل 481ال علج حيدر أفندي،
" رر احلكام ب شرح جملة األحكام" ،تعري مل فهيج احلسيين( ،ط ،1محرمل ار اجليو 4 ، 1991مل 663ل
) (2ينظرمل ميد بن أمحاد السررساج" ،املبساوط"( ،با وممل ار املعرفاة1993 ،م 10،مل 18ال ابان داماة املقدساج،
"املغااين"9 ،مل 263ال القاارطيب" ،اجلااام ألحكااام القاارآ "2 ،مل 64ال (ميااد باان أمحااد اخلاي ا ال اربيين" ،مغااين
ا تاا حت معرفة معاس أل اظ املنهاا"( ،ط ،1ب وممل ار الكت العليية1994 ،م 6 ،مل 35ل
) (3أررجا مسلم ب "الحيحا" ب يتابمل اجلها والس  ،بابمل غةوة األحةاب ،بر ممل ( 1788ل
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جابرا يقولمل ال رسول اهلل  يوم األحةابمل "من يستينا خبرب
 -2عن (ابن 1املنكدر ال مسعت ا
القوم"  ،فقال الةب أنا ،مث المل " من يستينا خبرب القوم" ،فقال الةب مل أنا ،مث المل "من يستينا
خبرب القوم"ل فقال الةب مل أنا ،مث المل " لكو نيب حواريا وأنا حواري الةب "( 2ل
فدل احلديثا عل أ القاعد املسلم ينبغج عليا بعث من يتسسس اخلرب عل العدو لحام
ّ -3
(
املسليا  3ل
الحالة الثالثة :التجسس على المسلمين لصالح العدو:
أوالً :تحرير المسألة:
 -1هذل املسسلة و يانت ذام ارتباط مسسلة عقيدة الوًلء والرباءال ًل أنا ارتباط بيا و يضاح
فق ال ذلى أ موطن حبث عقيدة الوًلء والرباء هو مباحث العقيدة وهنا تبحث املسسلة
فقهيًّا ،وملةيد من اإليضاح فإ مسسلة الوًلء والرباء مدارها اعم عل احل والبغم وين س
عنهيا من أعيال القلوب واجلوارح ما يدرو ب حقيقة املواًلة واملعا اة يالنحرة واألنس
العدوال
واملعاونة ،وياجلها  ،واهلسرة ،وحنو ذلى ،وبناء عليا فإ مسسلة التسسس لحام ّ
يا باعثا احل القليب لذلى العدو ومواًلتا عل حساب املؤمنا فهذا ي ر – والعياذ باهلل
– وهو رارا عن مو البحثال ذ البحث هنا مدارل عل حكم من جتسس عل
(4
املسليا لحام العدو بداف ٍ
تسول ذه ليا م بغضا هلم ،فهذا ال عو ًل يعد ي ارا، ،
ويدل عليا ما ور ب حة الححايب اجلليو حاط  واليت سق ريب ا بإذ اهلل تعاحتال فإ
النيب  مل يك ّ رل ب علا ولو يا ذلى ال عو ي ارا لبينا ال ذ ًل جيو تسر البيا عن
و ت احلاجةل( 5ل
) (1املقحو هبم بنو ريظةل
) (2أررجا ااا البخا اااري ب "الا ااحيحا" ،ب يتا اااب املغا ااا ي ،با ااابمل غا ااةوة اخلنا اادق ،با اار ممل ( ، 3887ومسا االم ب
الحيحا ب يتابمل فضاعو الححابة  ،بابمل فضو طلحة والةب رضج اهلل عنهيا ،بر ممل ( 2451ل
) (3ينظرمل حيىي بن شرف النووي" ،املنهاا شرح الحيا مسلم بن احلساا"( ،با وممل ار حيااء الاقاث العاريب،
1372م 12 ،مل  146ال أمحد بن علج العسقالس ،فتا الباري شرح الحيا البخاري"( ،ب وممل ار املعرفة،
1959م 4 ،مل 1879ل
) (4ينظرمل ميد بن سعيد القحااس" ،الوًلء والرباء ب اإلسالم من م اهيم عقيدة السلف" ( ،الريااضمل ار طيباة ،
صمل29ل
) (5ينظرمل ميد بن ريس ال افعج" ،األم"( ،ب وممل ار ال كر1990 ،م 4 ،مل 263ل
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 -2وهلذا أيض ا مل أ ف – رالل حبثج – عل من ال بتك اجلاسوس املسلم جملر فعلا ب يت
ينحو عل أ الححايب اجلليو حاطبا  مل ي ْك ر ألبتّا ب علا ل
ال قاال بو العلياء ّ
 -3روى البخاري ومسلم عن عبيد اهلل بن أيب راف المل مسعت عليا  يقولمل بعثين رسول
اهلل  أنا والةب واملقدا بن األسو المل " انالقوا حىت تستوا روضة راخ( 1فإ هبا
عينة( 2ومعها يتاب فخذول منها" ،فانالقنا تعا ى بنا( 3ريلنا حىت انتهينا حت الروضة
لتخرجن
فإذا حنن بالظعينة ،فقلنامل أررجج الكتاب ،فقالتمل ما معج من يتاب ،فقلنامل
ّ
لنلقا الثياب ،فسررجتا من عقاالها( 4فستينا با رسول اهلل  ،فإذا فيا من
الكتاب أو
ّ
حاط بن أيب بلتعة حت أناس من امل ريا من أهو مكة خيربهم ببعم أمر رسول اهلل ،
فقال رسول اهلل  مل " يا حاط ما هذا " ل المل يا رسول اهلل ًل تعسو علج س ينت
امرأ ملحقا( 5ب ريش ومل أين من أن سها ،ويا من معى من املهاجرين هلم رابام مكة
حييو هبا أهليهم وأمواهلم فسحببت ذ فاتين ذلى من النس فيهم أ أختذ عندهم يدا
حييو هبا رابيت ،وما فعلت ي را وًل ارتدا ا وًل رض ا بالك ر بعد اإلسالمل فقال رسول اهلل
مل "لقد الد كم" ،ال عيرمل يا رسول اهلل عين أضرب عنق هذا املنافقل المل " نا د
) ( (1روضة راخ مل موض بقرب محراء األسد من املدينةل جنوب املدينة با أميار املاشج وأبيار علج ،عل بعد
 17يلم تقريباا عن املسسد النبويل
ينظرمل السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 1 ،مل ،250رراع و و ،اسقجعت بتاريخ 1440 /3 /13هامل
https://www.google.com/maps/place/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9+
%D8%AE%D8%A7%D8%AE%E2%80%AD/@24.3157882,39.5653728,17z/
!data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15bdc5d4c0fe5421:0xbceab529e2fdd67d!8m2
3d24.3157882!4d39.5631841

) ( (2عينة مل الظعينة يو مجو يري ويعتيو عليا وهذا هو األالو و واا مسيات املارأة عيناة ألهناا تريباال ينظارمل
القاساام باان س االّم اهلااروي" ،غري ا احلااديث"( ،ط ،1حياادر آبااا  -الاادينمل مابعااة اعاارة املعااارف العثيانيااة،
 1964م 4 ،مل 434ال السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 1 ،مل329ل
)( (3تعا ى بنا مل أي جتريل السبيت" ،م ارق األنوار عل الحاح اآللار" 2 ،مل70ل
)( (4عقاالااها العقااصمل رحااالم ال ااعر بعضااا عل ا بعاام مث تض ا ر و ترسااول الساابيت" ،م ااارق األن اوار عل ا
الحاح اآللار" 2 ،مل100ل
) ( (5ملح اقا مل مضافا ليهم ولست منهم و يو معنال حلي ا ومل يكن من ن س ريش وأ ربااعهمل ينظارمل السابيت،
"م ااارق األن اوار عل ا ال ااحاح اآلل ااار"1 ،مل 359ال املب ااارك باان مي ااد اجل ااةري" ،النهاي ااة ب غري ا احل ااديث"
(ب وممل املكتبة العليية1979 ،م 4 ،مل 249ل
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شهد بدرا وما يدريى لعو اهلل أ يكو د اطل عل أهو بدر فقال اعيلوا ما شئتم فقد
غ رم لكم"( 1ل
ًل شى أ فعو حاط  مرم وهو من يباعر الذنوبال لكن هو يعد هذا ال عو ي ارا
خيرا الاحبا من امللة؟
ول عير مل (يا رسول اهلل عين أضرب عنق هذا املنافق وب رواية أررى المل
(2
(فارقطت سي ج و لت مل يا رسول اهلل أمكين منا فإنا د ي ر فاضرب عنقا
وا الا متسوًلا
بنص ولا تعاحتمل ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
فإنا رأى أ هذا ال عو ي ر موج لقتو الاحبا ّ

فليا يا عير من أهو اًلجتها
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱢ [اجملا لةمل ]22ل ّ
(3
فعو حاط ٍ  مل خيرجا عن
ولتسويلا مساغ مل ينكر عليا الرسول  ال لكنا ّ با لا أ ي
اعرة اإلسالمال ألنا تسول ال عو بقولامل (فسحببت ذ فاتين ذلى من النس فيهم أ أختذ عندهم يدا
حييو هبا رابيت  ،وما فعلت ي را وًل ارتدا ا وًل رضا بالك ر بعد اإلسالم ل وهلذا جند أ عير 
د عيو هبذا املنه النبوي ملا و عت حا لة جتسس ب رالفتا( 4ل
ّ

) (1أررجا البخاري ب "الحيحا" ب يتابمل اجلها والس  ،بابمل اجلاسوس ،بر ممل ( ، 2845وأررجا مسلم
ب الحيحا ب يتابمل فضاعو الححابة ،بابمل من فضاعو أهو بدر  ،بر م ( 2494ل
) (2أررجااا احلااايم ب مسااتدريا باار م ( ، 6966و ااالمل هااذا حااديث الااحيا عل ا شاارط البخاااري مساالم و مل
خيرجااال هكااذال ينظاارمل ميااد باان عبااد اهلل النيسااابوري" ،املسااتدرك عل ا الحااحيحا"( ،ب ا وممل ار الكت ا
العليي ااة1990 ،م 4 ،مل 87ل وأررج ااا أمح ااد ب اان عي اارو البا اةار ،ب "مس ااندل" ب اار م (( ، 197ط ،1املدين ااة
املنورةمل مكتبة العلوم واحلكم 1988م 1 ،مل 309ل
) (3وهذا خبالف ما ي علا أهو البد والضالل من التك والتبدي ملخال يهم مان أجاو لباام ماا هام علياا مان
الةي والضاللل ينظرمل ميد بن أيب بكر ،ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "( ،ط ،27ب وممل
مؤسس ااة الرس ااالة1994 ،م 3 ،مل 372ال مي ااد ب اان م ل ااا املقدس ااج" ،ال اارو "( ،با ا وممل مؤسس ااة الرس ااالة
 2003م ل 10مل 116ل
) (4ااال ا باااال رمحااا اهللمل (روى الليااث باان سااعد ،عاان يةيااد باان أع منحااور ااالمل (بلا عياار باان اخلااااب أ عاملااا علا
عدوا لليسليا بعور م ،ويا امساامل أضارباس ،فضارب عنقاا وهاو يقاولمل
البحرين أت برجو امت عليا بينة أنا يات
ا
يا عير ،يا عيرال ،فكتا عيار حت عاملاا فقادم علياا فسلاس لاا عيار وبيادل حرباة ،فلياا راو علياا عاال جلبيناا باحلرباة
وجعااو يقااولمل أضارباس لبيااى ،أضارباس لبيااىل ل فقااال لااا عاملااامل يااا أما املااؤمنا ،نااا ياااتبهم بعااورة املسااليا وهاام أ
يلحاق هباامل فقااال لاا عياارمل تلتااا علا هااذل ،وأينااا مل يهاام ،لاوًل أ تكااو ساايئة لقتلتاى بااا ل علااج بان رلااف باان عبااد
امللى ،ابن باّال" ،شرح الحيا البخاري" (ط ،2الرياضمل مكتبة الرشد2003 ،م 5 ،مل 163ل
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القول بس النيب  مل جيعو فعو حاط  ي را لاللة لوا ممل
الذي يُلةمنا ي
الالزم األول :أ ول النيب مل " نا د شهد بدرا وما يدريى لعو اهلل أ يكو د اطل عل
من اهلل عليهم
أهو بدر فقال اعيلوا ما شئتم فقد غ رم لكم" ،يلةم منا أ يو من شهد بدرا د ّ
وح ظهم من الو و ب الك ر الذي يباو ما عيلولال أل اهلل يقولمل ﱣﭐﳊﳋ ﳌﳍﳎ

ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱢ[ ،املاعدةمل  ،]5ومعلوم أ الال م من الوحيا ًل مل وي هد هلذا ما
روال جابر  بقولامل عبدا حلاط جاء رسول اهلل  ي كو حاطبا ،فقالمل يا رسول اهلل ليدرلن
حاط النارل فقال رسول اهلل مل "يذبت ًل يدرلها فإنا شهد بدرا واحلديبية"( 1ل
الالزم الثاني :أ النيب  مل يقبو ال اعة ب حدو اهلل فكيف بالرّة املوجبة للقتو! و وا
ع ا عنا عن العقوبة اليت تستوج تعةيرا ملا لا من فضو شهو بدر ،فقد روم عاع ة رضج اهلل
عنها أ النيب  المل "أ يلوا ذوى اهليئام عثرا م ًل حدا من حدو اهلل"( 2ل
الالزم الثالث :أ النيب  د بو العذر منا بقولامل (الد ت  ،أيمل فييا ذهبت ليا من
تسويو يحا أ يقبو منى بس ما فعلتا مل يكن عن ح هلمل والنيب  حيكم حبكم اهلل ب أحوال
العبا بظاهر ما يسيعاال يؤيد هذا أنا لا ّيا علم أحوال املنافقا بإربار اهلل لا مل حيكم عليهم بإباحة
ماعهم ما اموا يظهرو أمر اإلسالم ويبانو الك ر وحكم اهلل وا يقام ما هر ًل ما بانل
لبا ذلى حلاط ال ذ تسر البيا عن و ت
يضاف حت هذا أ فعو حاط لو يا ي را ّ
احلاجة ًل يق من املعحوم  3(ل
وهذه بعض النقول الستنبا العلماء رحمهم اهلل عدم تكفير الجاسوس المسلم من
قصة حاطب :
 -1ال اإلمام ميد بن احلسن رمحا اهلل معلقا عل ول النيب مل "فلعو اهلل د اطل عل أهو
بدر فقال مل اعيلوا ما شئتم فقد غ رم لكم " المل (فلو يا هبذا يافرا مستوجبا للقتو ما
تريا رسول اهلل  ،بدريًّا يا أو غ بدري ( 4ل
) (1أررجا مسلم ب الحيحا ب يتاب فضاعو الححابة ،بابمل فضو أهو بدر ،بر ممل ( 2495ل
) (2احلاديث أررجاا اإلمااام أمحاد ب مسااندل بار ممل ( ، 305/42( 25474والنساااعج ب يتاابمل احلادو  ،باابمل ب احلااد
ي فيا ،بر ممل ( 4377ل واحلديث الححا األلباسل ينظرمل األلباس" ،سلسلة األحا يث الححيحة"2 ،مل 231ل
) (3ينظرمل ابن باّال" ،شرح الحيا البخاري" 5مل 163ال ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "3 ،مل 372ل
) (4ميد بن أمحد السررسج" ،شرح الس الكب "( ،ال رية ال ر ية لهعالنام1971،م 5 ،مل 2041ل
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 -2ذير اإلمام ابن العريب رمحا اهلل أ هذل احلا لة هج سب

نةول ولا تعاحتمل ﱣﭐﱁﱂﱃ

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱢ [امليتحنةمل  ،]1مث ال

بعدهامل ولا تعاحت مل ﱣﭐ ﱉ ﱊﱋﱢمل يعين ب الظاهرال أل ل حاط يا سلييا
بالتوحيد ،بدليو " أ النيب  ال هلم مل أما الاحبكم فقد الدق" ( 1ل
 -3ال ابن اجلو ي رمحا اهللمل (و د ّل هذا احلديث عل أ حكم املتسول ب استباحة ا ظور
رالف حكم املتعيد ًلستحاللا من غ تسويو ،و ّل عل أ من أت مظوراّ أو ا ع ب
ذلى ما حيتيو التسويو يا القول ولا ب ذلى و يا غال الظن خبالفاللل و د ّل هذا
احلديث عل أ اجلاسوس املسلم ًل يقتو ( 2ل
ثانيًا :يتبيّن بعد تحرير هذه المسألة أن حكم التجسس لهذه الحالةمل أنا ف ْعو مرم وجرم
عظيم وفاعلا يسسل ويست سر عن سب فعلتاال فإ أ هر سالما ُويو أمرل حت اهلل ،وهذا ًل يعين
سقاط العقوبة عنا وهو موطن البحث ب املبحث التام بإذ اهلل تعاحتل

) (1ميد بن عبد اهلل األندلسج ،ابن العريب" ،أحكام القرآ "( ،ط ،1ب وممل ار الكت العليية 4 ،مل 190ل
) (2عبد الرمحن بن علج اجلو ي" ،ي ف امل كو من حديث الححيحا"( ،الرياضمل ار الوطن 1،مل 142ل
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املبحث الثاني :عقوبة اجلاسوس املسلم:
املطلب األول :عقوبة اجلاسوس املسلم:
ارتلف العلياء رمحهم اهلل ب عقوبة اجلاسوس املسلم عل عدة أ والمل
القول األول:
هر وًل تقبو توبتال وهو امل هور من ول املالكية( 1ل
أنا يقتو
أدلة القول األول ومناقشتها:
 -1اجلاسااوس أضاار علا املسااليا ماان ا ااارب ،وأشااد فسااا اا ب األرض مناااال و ااد ااال اهلل تعاااحت
ب ا ا ا ا ا ا ا ا اااربمل ﱣﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱢ اآليا ا ا ا ا ا ا ااةل [املاعا ا ا ا ا ا ا اادةمل ،]33
فللساسوس حكم ا ارب ًل أنا ًل تقبو لا توباة يا اارب والسااعج ب األرض فساا اا فيخا
اإلمام با تلا واللبا و الن ج والقا لبقاء ال سا معهيا( 2ل
 -2حااديث حاطا باان أيب بلتعااة  لا ّايا يتا حت مكااة خيااربهم مقدمااا  --ااال عياار مل
( عين أضرب عنقا يا رسول اهلل  ،فلم ينكار  --علياا ذلاى باو أراربل أناا مان أهاو بادر،
فدل من ول عير  عل أ األالو تو اجلاسوسل
اوي عل ا أ
وين اااق بسنااا ل ااو يااا األالااو تلااا لب ا ّاا ذلااى الناايب ال بااو ع ااول ليااو ا ّ
األالو عدم تلا( 3ل
دما  من شهو بدر( 4ل
ويجاب عليه بسنا  وا ع ا عنا لسابق ما ّ
القول الثاني:
(1
أ اإلمااام جيتهااد ب أماارل فيعااةرل مااا ي ارال مناساابا ولااو بل ا ذلااى تلااال وهااو ااول احلنابلااة ،
) (1ينظرمل اخلرشج" ،شرح خمتحر رليو للخرشج"3 ،مل 119ال أمحد بن ميد عليش" ،منا اجلليو شرح خمتحر
رليو"( ،ميد بن ب وممل ار ال كر 1989 ،م 163/3 ،ل
) (2ينظرمل عبد اهلل بن عبد الرمحن الق واس" ،النوا ر والةيا ام عل ما ب املدونة"( ،ط،1ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1999 ،م 3 ،مل 253ال أمحد بن ريس ال ه بالقراب" ،الذر ة"( ،ط ،1ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1994 ،م 3 ،مل 400ل
( 3السررسج" ،شرح الس الكب "1 ،مل 2041ل
( 4ينظرمل ميد بن أمحد بن رشد القرطيب" ،البيا والتححيو وال رح والتوجيا والتعليو ملساعو املستخرجة"،
2مل 537ل
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والذي ي هم من عيوم ول اإلمام مالىمل (ما مسعت فيا شيئ ا ،وأرى فيا اجتها اإلمام ( 2ل
أدلة القول الثاني ومناقشتها:
هااذا ال عااو مل حيااد لااا ب ال اار عقوبااة مقاادرة ،فيناادرا ضااين العقوبااام التعةيريااة الاايت يراهااا
اإلمام مناسبة هلذا ال عو امل ا ويقي اقا لليحلحة العامة لليسليا ولاو بلا ذلاى تلااال أل الرساول
اهلل مل ينكر عل عير  ساؤالا رساول اهلل  ياْتاو حاطا بان أيب بلتعاةال باو ب ّاا لاا املاان مان
تلا وهو شهو ل بدرا ،فدل عل جوا تو اجلاسوس رأى اإلمام ذلى( 3ل
القول الثالث:
أ اجلاسااوس أ ا ّار ب علتااا طوع ا ا فااإ اإلمااام يوجعااا ض ارب اال لكاان ًل يبل ا بااا التعةياار رجااة
القتااو ،و جحااد ذلااى وًل بيّنااة تثباات يقين اا فلاايس لهمااام ض اربا لكاان حيبسااا نظا اارا لليسااليا حااىت
يتبا رلّ سبيلال وهو ول احلن ية( 4ل
يتبا لا أمرل ،فإ مل ّ
ّ
أدلة القول الثالث ومناقشتها:
 -1ب حة حاط مل لو يا فعو حاط مستوجبا للقتو ما تريا رساول اهلل  ،بادريًّا ياا
بدري ،ويذلى لو لةما القتو هبذا حدًّا ما ترك رسول اهلل  امتا عليال
أو غ
ّ
ويمكن مناقشاة الادليل بسناا سالّم القاول باس الادليو ّل علا ن اج احلاد فاإ اًلست اها
هبااذل احلا لااة ب ف ا القتااو تعةيارا مااو نظاارال ملااا تق ا ّدم ماان احتيااال رحوالااية حاطا  ب الع ااو
عنا من العقوباة لكوناا مان أهاو بادر و اد تقادم حاديث رساول اهلل مل "أ يلاوا ذوى اهليئاام عثارا م
(5
ًل حدًّا من حدو اهلل"
 -2ب حة أيب لباباة حاا است اارل بناو ريظاة فاسمر أالابعا علا حلقاا خياربهم أهنام لاو نةلاوا علا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1ينظرمل علج بن سلييا املر اوي" ،اإلنحاف ب معرفة الراجا من اخلالف"( ،ط ،2ب وممل ار حياء
القاث 10،مل 249ل
) (2القرطيب" ،البيا والتححيو وال رح والتوجيا والتعليو ملساعو املستخرجة"( ،ط ،2ب وممل ار الغرب
اإلسالمج1988 ،م 2 ،مل 536ال وينظر أيضامل ميد بن يوسف العبدري" ،التاا واإليليو"( ،ط ،1ب وممل
ار الكت العليية 1994م 4 ،مل 5553ل
) (3ينظرمل ابن يم اجلو ية " ،ا املعا ب هدي ر العبا "3 ،مل 371ل
) (4ينظرمل يعقوب بن براهيم األنحاري" ،اخلراا" ( ،ط ،3القاهرةمل املابعة السل ية1962 ،م ،صمل 189ال
السررسج" ،شرح الس الكب " 5مل 2040ل
) (5تقدم خترجيال
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حكم رسول اهلل  تلهمل وفيا نةل ولاا تعااحتمل ﱣﭐﱕﱖﱗ ﱘﱙﱚﱛﱢ

[األن ااالمل  ، 1(]27فل اام يقتل ااا الرس ااول  ما ا أ ي ااال ال عل ااا جيتيع ااا ب يوهني ااا ريان ااة
للدولة املسلية( 2ل
القول الرابع:
أن ااا يع ااةر وًل جي ااو تل ااا ،و ي ااا م اان ذوي اهليئ ااام فإن ااا ين اادب أ يع ا عن ااال وه ااو ااول
ال افعية و ول عند احلنابلة( 3ل
دليل القول الرابع ومناقشته:
استدل با اإلماام مياد بان احلسان ويضااف علياا أ النايب  واا ع اا
ذام اًلستدًلل الذي
ّ
عن حاط  راسل لكونا من ذوي اهليئامل
عةر غ واحد من م اه الحاحابة  - -وهام
ويناق هذا الدليل بس عير – -د ّ
رؤوس األولياء وسا ة األمة ومل ينكرل أحدل
ويجاب عليه :بس ذلى تكرر منهم ،والكالم هنا ب أول لّة ّهلا ماي ٌ( 4ل
الترجيح:
املتسمو ب هذل األ وال ميكن أ يقول هنا جتيو ب ولا رعيسامل
األول :أ لهمام أ يعةرل ما ًل يبل تلال
الثاني :أ لهمام أ يعةرل ما فيا محلحة لليسلياال ولو بل ذلى تلال
فهم مت قو عل تعةيرل وخمتل و عل بلاوغ التعةيار رجاة القتاو ،ولع ّاو من اس اخلاالف هاو أ
الااذين ذهب اوا حت عاادم تلااا متسااكوا حبااديث الناايب مل "ًل حيااو م اماارل مساالم ًل بإحاادى لااالثمل
اص ب املساسلةال لكنناا جناد أ
الثي الةاس  ،والان س باالن س ،والتاارك لديناا امل اارق للسياعاة" وهاو ن ّ
هناك نحوالا أررى لّت عل أ امل ساد ماىت مل ينقاا شارل ًل بقتلاا فإناا يقتاول مان ذلاى ماا روال
) (1القحة بكاملها أررجها اإلمام أمحد بن حنبو ،ب "مسندل" بر ممل ( 32/42( 25097ل ال اهليثيجمل روال
أمحد ،وفيا ميد بن عيرو بن علقية ،وهو حسن احلديث ،وبقية رجالا لقامل ينظرمل علج بن أيب بكر
اهليثيج" ،جمي الةواعد ومنب ال واعد"( ،القاهرة مكتبة القدسج 1994 ،م 6 ،مل 137ل
) (2ينظرمل السررسج ،شرح الس الكب "1 ،مل 2041ل
) (3املر اوي" ،اإلنحاف"10 ،مل  250الال ربيين" ،مغين ا تاا"5 ،مل 523ل
) (4ينظرمل ال ربيين" ،مغين ا تاا"5 ،مل 523ل
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مسلم ب الحيحا عان عرفساة األشاسعج  االمل مسعات رساول اهلل  يقاولمل "مان أتاايم وأماريم
مجي عل رجو واحد يريد أ ي اق عحاايم ،أو ي ارق مجااعتكم فاا تلول"ل واجليا باا النحاوص
تعا اًلجتال ليا واهلل أعلم( 1ل
أمكن ّ
فالذي يقجا م – واهلل أعلم – هو القول الثاسال أل األحوال ختتلاف فقاد يارى اإلماام ألنااء
احلارب ماثالا أ األوحت تاها اجملتيا مان راااورة هاذا اجلاساوس املساالم الاذي اد يضاار باملساليا مااا
عليا مان أرباارال وًل ساييا تكارر هاذا ال عاو مناا رغام تعةيارل ساابق ال والاذي يؤيّاد أ تعةيارل ميكان
أ يحو با حت رجة القتو أ الرسول  مل ينكر عل عير ولاا عان حاطا مل ( عاين أضارب
مر بيانال
عنق هذا املنافق يا رسول اهلل ل و وا ّبا لا سب الع و عنا  ،عل ما ّ
املطلب الثاني :عقوبة التجسس يف اململكة العربية السعودية (نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية أمنوذجا):
بااالنظر حت املرس ااوم امللكااج ر اام م 17 /بتاااريخ  1428 /3 / 8ه ا ا والااذي ن اارل ب ن ااس
العام واملتعلق بنظام مكافحة اجلراعم املعلوماتية( 2جناد مجلاة مان العقوباام املنحاوص عليهاا عقوب ٍ
اام
تعةيري ااة اادف حت احل ااد م اان جا اراعم التسس ااس املعلوماتي ااة ،وذل ااى م اان ر ااالل يدي ااد تل ااى اجلا اراعم
نحت عل ما يلجمل
والعقوبام املقررة هلا فنسد ا
مثال أ املا ة الثالثة من النظام ّ
يعا يا بالسااسن م ا ّدة ًل تةيااد عل ا ساانة وبغرامااة ًل تةيااد عل ا حسااياعة ألااف أو بإحاادى
هاتا العقوبتا يو شخص يرتك أيًّا من اجلراعم املعلوماتية اآلتيةمل
 -1التنحاات عل ا مااا هااو مرسااو عاان طريااق ال اابكة املعلوماتيااة أو أحااد أجهااةة احلاس ا اآلم –
مسوغ نظامج الحيا – أو التقاطا أو اعقاضال
و ّ
 -2الاادرول غا امل اارو لتهديااد شااخص أو ابتاةا ل حليلااا علا القيااام ب عااو أو اًلمتنااا عنااا ولااو
روعال
يا القيام هبذا ال عو أو اًلمتنا عنا م ا
 -3الاادرول غا امل اارو حت مو ا لكااقوس ،أو الاادرول حت مو ا لكااقوس لتغيا تحاااميم هااذا
املو  ،أو تالفا أو تعديلا ،أو شغو عنوانال
) (1ينظرمل أمحد بن عبد احلليم ،ابن تييية" ،السياسة ال رعيّة ب الالح الرعج والرعيّة" ( ،السعو يةمل ار ابن
حةم2003 ،م 3 ،مل 92ل
( 2ينظرمل "نظام مكافحة جراعم املعلوماتية" ،هيئة اخلرباء مسلس الو راءال اسقجعت بتاريخ  1440/3/11من مو مل
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=217&V
ersionID=232
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 -4املساس باحلياة اخلاالة عن طريق ساءة استخدام اهلواتف النقالة املةو ة بالكام ا ،أو ما ب حكيهال
 -5الت ه باآلررين و حلاق الضرر هبم ،عرب وساعو تقنيام املعلومام املختل ةل
ويااذلى نحاات املااا ة السااابغة عل ا معا بااة الاادرول غ ا امل اارو حت مو ا لكااقوس أو نظااام
معلومااايت مباشاارة ،أو عاان طريااق ال اابكة املعلوماتيااة ،أو أحااد أجهااةة احلاس ا اآلم ،للححااول عل ا
بيانااام متااس األماان الاادارلج أو اخلااارجج للدولااة ،أو ا تحااا ها الااوطين بالسااسن عل ا ع اار ساانوام
وبغرامة ًل تةيد عن حسة ماليا أو بإحدى هاتا العقوبتال
وهااذا النظااام وااا وضا لتحقيااق مجلااة ماان املحااام ال ر يااة واجلياعيااة ييااا جاااء ب املااا ة الثانيااة
منا وهجمل
 -1املساعدة عل يقيق األمن املعلومايتل
 -2ح ظ احلقوق املقتبة عل اًلستخدام امل رو للحاسبام اآللية وال بكام املعلوماتيةل
 -3محاية املحلحة العامة واألرالق ،واآل اب العامةل
 -4محاية اًل تحا الوطينل
يي ااا املتسم ااو ب النظ ااام جي اادل ااد ت اارك للقاض ااج مس اااحة لالجته ااا ب يدي ااد العقوب ااام
التعةيريااة عل ا أًل تبل ا احلااد األعل ا ا ااد ب يااو مااا ةال بااو للقاضااج الع ااو عاان اجلاااس و سااقاط
العقوبة التعةيرية عنا مىت ما أبل السلاة املختحة باجلرمية بو العلم هباا و باو و او الضارر ،يياا جااء
ب املا ة احلا ية ع رة من النظامل
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اخلامتة
ترجا لدى الباحاث أ ل ظاة اجلاساوس واساتعياهلا ب جماال ال ار هاو وفاق اًلساتعيال اللغاوي،
ّ -1
وأما استعياهلا ب جمال اخل فهو من بيو اجملا العرب العام الذي يتغ باعتبار تغ الةما ل
 -2اجلاسااوس االاااالح امل هااو ماان يكااو بااا العاادو أو املسااليا خمت ي ا ا فاايهم يتسااي  ،ويتخاارب
األربار ويبحث عن عورا م ،وبواطن أمورهم وينقلها لغ لل
 -3خيتلف حكم اجلاسوس املسلم بارتالف حالا حت ما يلجمل
أ -الحالة األولى :التسسس عل املسليا بسمر وم األمر أو ملن يقومو بدور احلسبة
فاألالو فيا التحرمي بنص الكتاب والسنةل فال جيو التسسس عل الناس حبثا عن من
يرتك ا ظورامال لكن يا د غل عل الظن أ رجالا أو مجاعة يسرو مظورا
يرتكبونا فعل ضربامل
أحاادهمامل أ يقتا علا تاارك التسسااس بقحااد التثباات ماان أما ٍر منكا ٌار أعظاام ماان التسسااس،
مثااو أ خيااربل ماان يثااق بحااد ا أ رج االا رااال برجااو ليقتلااا ،أو بااامرأة ليااةس هبااا ،فيسااو ال بااو جي ا
ارتكاب أرف الضررين هنال
والضرب الثاني :ما يا و ذلى ب الريبة ،فال جيو التسسس عليا ،وًل ي ف األستار عنال
ب -الحالة الثانية :التسسس عل العدو لحام املسليامل فهذل احلالة م روعة ،و د لّت
عليها السنة الححيحةل
ا -الحالة الثالثة :التسسس عل املسليا لحام العدومل فهذا فعو مرم وجرم عظيم،
وفاعلا يُسسل ويست سر عن سب فعلتاال فإ أ هر سالما ُويو أمرل حت اهلل وًل يُك ّ ر جملر
ال عو ،وهذا ًل يعين سقاط العقوبة عنال
 -4أ اإلسالم د تك ّ و ملن يقيم بسرضا بالعيش بكامو اخلحوالية مسليا يا أو غ مسلمل
ترجا للباحث ب عقوباة اجلاساوس هاو القاول باس لهماام أ يعاةرل ماا فياا محالحة
 -5أ الذي ّ
لليسلياال ولو بل ذلى تلال
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املصادر واملراجع
ابن الرفعة ،أمحد بن ميدل "ي اية النبيا ب شرح التنبيا"ل (ط ،1ب وممل ار الكت العليية2009 ،م ل
ابان الحااالح ،عثيااا باان عباد الاارمحنل "شاارح م ااكو الوساي "ل (ط ،1السااعو يةمل ار ينااو شاابيليا
للن ر والتو ي  2011م ل
ابن العريب ،ميد بن عبد اهلل األندلسجل "أحكام القرآ "ل (ط ،1ب وممل ار الكت العليية ل
اباان باّااال ،علااج باان رلاافل "شاارح الااحيا البخاااري"ل يقيااقمل أبااو متاايم ياساار باان ب اراهيم( ،ط،2
الرياضمل مكتبة الرشد2003 ،م ل
ابن تييية ،أمحد بن عباد احللايمل "السياساة ال ارعيّة ب الاالح الرعاج والرعيّاة"ل (الساعو يةمل ار ابان
حةم2003 ،م ل
ابن حنبو ،أمحد بن ميدل "مسند اإلمام أمحد بن حنبو"ل (ب وممل مؤسسة الرسالة ل
ابن دامة املقدسج ،عبد اهلل بن أمحدل "املغين"ل (القاهرةمل مكتبة القاهرة1968 ،م ل
اباان اايم اجلو يااة ،ميااد باان أيب بكاار " ،ا املعااا ب هاادي ر ا العبااا "ل (ط ،27ب ا وممل مؤسسااة
الرسالة1994 ،م ل
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن احلسن بان علاج " ،التيهياد ب ختاري ال ارو علا األالاول" ،مياد حسان
هيتول (ط ،1ب وممل ار الرسالة1980 ،م ل
األلباس ،ميد ناالر الدينل "سلسلة األحا يث الححيحة"ل (الرياضمل مكتبة املعارف للن ر والتو ي ل
األلباس ،ميد ناالر الدينل "الحيا اجلام الحغ و يا اتا"ل (ب وممل املكت اإلسالمج ل
أفناادي ،علااج حياادرل " رر احلكااام ب شاارح جملااة األحكااام" ،تعريا مل فهيااج احلساايين( ،ط ،1محاارمل
ار اجليو 1991م ل
األنحاري ،يريا بن ميدل "أسم املاال ب شرح روض الاال "ل (ب وممل ار الكتاب اإلسالمج ل
األنحاري ،يعقوب بن براهيمل "اخلراا"ل (ط ،3القاهرةمل املابعة السل ية1962 ،م ل
البخااري ،مياد بان مساعياول "الااحيا البخااري( ،اجلاام الحاحيا املختحار "ل (ط ،3با وممل ار
ابن يث 1987م ل
البةار ،أمحد بن عيرو" ،مسند الباةار (املاباو باسام البحار الةراار "ل يقياقمل م اوظ الارمحن يان اهلل ،وعاا ل
ابن سعد والربي عبد اخلالق ال افعج (ط ،1املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم1988 ،م ل
البيهقج ،أمحاد بان احلساال "السانن الحاغ "ل يقياقمل عباد املعااج أماا لعساج (ط ،1يرات اجمل جامعاة
الدراسام اإلسالمية1989 ،م ل
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اجلااةري ،املبااارك باان مياادل "النهايااة ب غريا احلااديث"ل يقيااقمل طاااهر أمحااد الاةاوى  -ميااو ميااد
الاناحجل (ب وممل املكتبة العليية1979 ،م ل
اجلااو ي ،عبااد الاارمحن باان علااجل "ي ااف امل ااكو ماان حااديث الحااحيحا"ل يقيااقمل علااج حسااا
البوابل (الرياضمل ار الوطن ل
اجلوهري ،مساعيو بن محا ل "الححاح تاا اللغة والحاح العربية"ل يقياقمل أمحاد عباد الغ اور عااارل
(ط ،4ب وممل ار العلم للياليا1987 ،م
ميد بن عبد الرّاقل "تاا العروس"ل ( ار اهلداية ل
ميد بن ّ
احلسيينّ ،
احلييياادي ،ميااد باان فتااوحل "ت س ا غري ا مااا ب الحااحيحا"ل يقيااقمل بياادة ميااد سااعيد (ط،1
القاهرةمل مكتبة السنة1995 ،م ل
رراع و و اسقجعت بتاريخ 1440 /3 /13هامل
https://www.google.com/maps/place/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9+%
=D8%AE%D8%A7%D8%AE%E2%80%AD/@24.3157882,39.5653728,17z/data
!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15bdc5d4c0fe5421:0xbceab529e2fdd67d!8m2!3d24.31
57882!4d39.5631841

اخلرشج ،ميد بن عبد اهللل "شرح خمتحر رليو للخرشج"ل (ب وممل ار ال كر للاباعة ل
الدم ي ،ميد بن موس ل "النسم الوهاا ب شرح املنهاا"ل (السعو يةمل ار املنهاا2004 ،م ل
السبيت ،عياض بن موس ل "م ارق األنوار عل الحاح اآللار"ل (املكتبة العتيقة و ار القاث ل
السسستاس ،سلييا بن األشعثل "سنن أيب او "ل (ب وممل ار الكتاب العريب
السررسج ،ميد بن أمحدل "شرح الس الكب "ل (ال رية ال ر ية لهعالنام1971 ،م ل
ال افعج ،ميد بن ريسل "األم"ل (ب وممل ار ال كر1990 ،م ل
ال ربيين ،ميد بن أمحد اخلاي ل "مغين ا تاا حت معرفة معاس أل اظ املنهااا"ل (ط ،1با وممل ار
الكت العليية1994 ،م ل
عابدين ،ميد أما بان عيارل "ر ا تاار علا الادر املختاار (حاشاية ابان عابادين "ل (ط ،2با وممل
ار ال كر1992،م ل
العب ا اادري ،مي ا ااد ب ا اان يوس ا اافل "الت ا اااا واإليلي ا ااو خمتح ا اار رلي ا ااو"ل (ط ،1با ا ا وممل ار الكتا ا ا العليي ا ااة
1994م ل
العسقالس ،أمحد بن حسرل "فتا الباري شرح الحيا البخاري"ل يقيقمل مياو بان شاعبا وآرارو
(ب وممل ار املعرفة1959 ،م ل
عليش ،ميد بن أمحدل "منا اجلليو شرح خمتحر رليو"ل (ب وممل ار ال كر 1989م ل
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ال اراء ،ميااد باان احلسااا" ،األحكااام الساالاانية"ل يقيااقمل ميااد حامااد ال قااجل (ط ،2ب ا وممل ار
الكت العليية  2000م ل
ال و آبا ي ،ميد بن يعقوبل "القاموس ا ي "ل يقيقمل مكتا يقياق الاقاث ب مؤسساة الرساالة
(ط ،8ب وممل مؤسسة الرسالة2005 ،م ل
القحااس ،ميد بن سعيدل "الوًلء والارباء ب اإلساالم مان م ااهيم عقيادة السالف"ل (ط ،1الريااضمل
ار طيبة ل
القراب ،أمحد بن رياسل الاذر ةل يقياقمل مياد حساج وآرارو ل (ط ،1با وممل ار الغارب اإلساالمج،
1994م ل
القراب ،أمحد بن ريسل ال روقل (ب وممل عامل الكت ل
القرطيب ،ميد بن أمحد بان رشادل "البياا والتححايو وال ارح والتوجياا والتعلياو ملسااعو املساتخرجة"ل
يقيقمل ميد حسج وآررو (ط ،2ب وممل ار الغرب اإلسالمج1988 ،م ل
الق اارطيب ،مي ااد ب اان أمح ااد ب اان رش اادل "اجل ااام ألحك ااام الق اارآ "ل يقي ااقمل أمح ااد ال اارب وس و ب ا اراهيم
أط يشل (ط ،2القاهرةمل ار الكت املحرية1964 ،م ل
الق ا ي ،مساالم باان احلساااال "الااحيا مساالم"ل يقيااقمل ميااد فاؤا عبااد البااا ج (ط ،1با وممل ار
حياء القاث العريب ل
القا ا واس ،عب ااد اهلل ب اان عب ااد ال اارمحنل "النا اوا ر والةي ااا ام علا ا م ااا ب املدون ااة"ل (ط ،1با ا وممل ار
الغرب اإلسالمج1999 ،م ل
الك ااوي ،أيااوب باان موسا ل "الكليااام (معساام ب املحااالحام وال ااروق اللغويااة "ل يقيااقمل عاادنا
رويش وميد املحري (ب وممل مؤسسة الرسالة ل
املاور ي ،علج بن ميد البحريل "األحكام السلاانية"ل (القاهرةمل ار احلديث ل
املر اوي ،علج بن سلييا " ،اإلنحاف ب معرفة الراجا من اخلالف"ل (ط ،2ب وممل ار حياء القاث ل
املقدسج ،عبد الرمحن بن براهيم" ،العدة شرح العيدة"( ،القاهرةمل ار احلديث2003 ،م ل
املقدسااج ،ميااد باان م لااال "ال اارو "ل يقيااقمل عبااد اهلل باان عبااد ا ساان القيااجل (ب ا وممل مؤسسااة
الرسالة 2003م ل
املناوي ،ميد بن تاا العارفا بن علجل "التو يف عل مهياام التعااريف"ل (القااهرةمل عاامل الكتا ،
1990م ل
ميارة ،ميد بن أمحد " ،اإلتقا واإلحكام ب شرح ي ة احلكام"ل (ب وممل ار املعرفة ل
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"نظااام مكافحااة ج اراعم املعلوماتيااة" ،هيئااة اخل ارباء مسلااس الااو راءال اسااقجعت بتاااريخ 1440/3/11
من مو مل
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID
=217&VersionID=232

النووي ،حيىي بن شرفل "اجمليو شرح املهذبل (م تكيلة السبكج واملايعج "( ،ب وممل ار ال كر ل
النااووي ،حيااىي باان شاارفل "املنهاااا شاارح الااحيا مساالم باان احلساااا"ل (ب ا وممل ار حياااء ال اقاث
العريب1372 ،م ل
النيسااابوري ،ميااد باان عبااداهللل "املسااتدرك عل ا الحااحيحا"ل يقيااقمل محااا عبااد القااا ر عاااال
(ب وممل ار الكت العليية1990 ،م ل
اهلااروي ،القاساام باان س االّمل "غري ا احلااديث"ل (ط ،1حياادر آبااا  -الاادينمل مابعااة اعاارة املعااارف
العثيانية 1964 ،م ل
اهليتيج ،أمحد بن ميدل "ي ة ا تاا ب شرح املنهاا"ل (محرمل املكتبة التسارية الكربى 1983،ل
اهليثيج ،علج بن أيب بكرل "جمي الةواعد ومنبا ال واعاد"ل يقياقمل حساام الادين القدساج؟ (القااهرةمل
مكتبة القدسجل 1994م ل
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األحكام الفقهية املتعلقة بالظل
مجعا ودراسة
The jurisprudential provisions concerning the shadow

إعداد:
د .حممد بن سند الشاماني
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية

األحكام الفقهية المتعلقة بالظل  -جمعا ودراسة ،د .محمد بن سند الشاماني

املستخلص
هذا البحث يتحدث عن األحكام الفقهية املتعلقة بالظل ،الذي هو من أعظم النعم اليت
أنعم اهلل هبا على عباده ،والذي جعله عالمة لعباداهتم ،وعوناً هلم وتسهيالً حلياهتم ،وهلذا تعلقت به
بعض األحكام سواء يف العبادات واملعامالت ،أو يف اآلداب واألخالق.
ونظراً ألمهية تلك األحكام ،وحاجة عموم الناس إىل معرفتها ،رأى الباحث أن جيمع
مسائلها ،ويقوم بدراستها دراسة مقارنة ،تسهيالً على الباحثني ،وتقريباً للسائلني.
وقد مجع الباحث املادة العلمية املتعلقة باملوضوع ،مث بني صورة املسائل املراد حبثها ،مث ذكر
األقوال الفقهية يف املسائل اتفاقية كانت أو خالفية مع عرض األدلة وبيان وجه الداللة ،مث الرتجيح
مع بيان سببه.
مث ختم البحث خبامتة تشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته ،مع عمل الفهارس الفنية
الالزمة .كما توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها:
 -1أن من مسائل العبادات اليت ينبين فيها احلكم على الظل ،مسألة حتديد وقت الصالة دخوالً
وخروجاً ،وكذلك استظالل احملرم ،ونذر اإلنسان ترك االستظالل عن الشمس.
 -2أنه ال جيوز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس ،وكراهة جلوس اإلنسان يف موضع
بعض جسده يف الشمس ،وبعضه يف الظل.
 -3أن من أحكام املعامالت حكم اإلجارة على االستظالل.
أما أبرز ال توصيات فهي احلاجة إىل العناية مبسائل الفقه املتعلقة بقضية واحدة يف أبواب
متفرقة من كتب الفقهاء ،كما ينبغي على عامة املسلمني التفقه يف دينهم ،والبحث عن حكم
الشرع يف مسائل حياهتم ،حيث ال جتد قضية مهما صغرت إال وللشرع فيها حكم ،وخصوصاً يف
هذا العصر الذي متيز بسهولة البحث عن املعلومة ،وتوافر طلبة العلم الذين انربوا لبحث مسائله،
ومجعها ،وجتليتها للناس.
الكلمات المفتاحية :الظل ،الفيء ،األحكام ،الفقهية ،الزوال ،االستظالل.
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Abstract
This research deals with the jurisprudential provisions concerning the
shadow, which is one of the greatest blessings that Allah has granted to His
slaves, which made it a sign of their worship, and help them to facilitate their
lives, and this is related to some provisions, whether in worship and transactions,
or in etiquette and morals.
Given the importance of these provisions, and the need of the general public
to know it the researcher decided to collect the issues related to it, and treat it with
the doctrines of jurists, to make it easier for researchers to benefit from it, and
almost to those who ask about the shar'i ruling to the shadow.
The researcher has collected the research material related to the subject, then
given picture of the issues to be discussed, and then mentioned the doctrinal
statements in the matters agreement or dispute, with the presentation of evidence
and showing the face of significance in it, and then weighting the views with a
statement caused
Then he conclude the research with a conclusion containing the most
important search results and recommendations, with the work of the necessary
technical indexes.
The researcher also reached a number of results, including:
1- One of the issues of worship in which the ruling on the shadow is based, the
question of determining the time of prayer entry and exit, as well as the
occupation of the muhrim, and the vow of human leaving the sun shade.
2- It is not permissible to urinate and give up in the shade that benefits people,
and hate to sit in the position of some of his body in the sun, and some in the
shade.
3- One of the provisions of the transactions is the ruling on rent of shade.
The most important recommendations of the research is the need to take care
of the issues of jurisprudence related to one issue in different sections of the books
of jurists, as the general Muslims must know about their religion, and eek the rule
of Sharia in matters of their lives, where there is no small issue without the rule of
Sharia, especially in this era in which the search for information is easy, and the
availability of students of Sharia who have grown to discuss its issues, collect it,
and make it manifestation to the people.
Key words
shadow, judgments, jurisprudence
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املقدمة
احلمد هلل منجز الوعود ،ومتمم األمل ومكمل املقصود ،والصالة والسالم على سيدنا حممد
صاحب املقام احملمود ،وشفيع اخلالئق يف اليوم املوعود ،والرضا عن آله وأصحابه السادة األسود،
الذين سعوا يف نصره وفاء بالعهود ،وبعد:
فإن من أعظم النعم اليت أنعم اهلل هبا على عباده نعمة الظل املمدود ،الذي جعله عالمة
لعباداهتم ،وعوناً هلم وتسهيالً حلياهتم ،وهلذا تعلقت به بعض األحكام سواء يف العبادات
واملعامالت ،أو يف اآلداب واألخالق.
ونظراً ألمهية تلك األحكام ،وحاجة عموم الناس إىل معرفتها ،رأى الباحث أن جيمع
مسائلها ،ويقوم بدراستها دراسة مقارنة ،تسهيالً على الباحثني ،وتقريباً للسائلني.
وقد وقف الباحث على دراستني تتناوالن بعض جوانب هذا املوضوع ومها:
 -1حبث عنوانه " :أحكام الظل في أبواب العبادات واآلداب-رواية ودراية" للدكتور أمحد
بن خالد آل جمناء ،وهو حبث منشور يف جملة العلوم الشرعية الصادرة عن عمادة البحث
العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية( .)1درس الباحث فيه أحاديث الظل والفيء
املتعلقة باألحكام الفقهية يف العبادات واآلداب دراسة حديثية موضوعية.
والفرق بينه وبني هذه الدراسة أن حبثه غلبت عليه الصبغة احلديثية حيث مجع األحاديث
املتعلقة بالعبادات واآلداب من كتب السنة ،فخرجها ودرس طرقها بإسهاب كبري ،مث ذكر فقه تلك
األحاديث بشيء من االختصار.
بين ما قام الباحث يف هذه الدراسة جبمع املسائل الفقهية املتعلقة بالظل يف أبواب العبادات،
واملعامالت ،واآلداب ،ودرسها دراسة فقهية مقارنة ،فالفرق واضح من حيث طريقة البحث وصبغته
الفقهية ،ومن حيث استقصاء مجيع املسائل املتعلقة بالظل يف مجيع أبواب الفقه.
()2
 -2حبث بعنوان " :أحاديث النهي عن الجلوس بين الشمس والظل -دراسة حديثية"
للدكتور طارق بن عودة العودة ،وهو حبث حمكم يف جملة كلية الشريعة جبامعة الكويت عام
( )1انظر :أمحد بن خالد آل جمناء " :أحكام الظل يف أبواب العبادات واآلداب -رواية ودراية" ،جملة العلوم
الشرعية الصادرة عن عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد( ،43ربيع اآلخر
1438هـ).161 :
( )2انظر :آل جمناء " :أحكام الظل يف أبواب العبادات واآلداب -رواية ودراية" ،جملة العلوم الشرعية ،العدد،43
(ربيع اآلخر 1438هـ).165 :
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1435ه .درس فيه الباحث مخسة أحاديث متعلقة بالنهي عن اجللوس بني الشمس والظل.
والفرق بينه وبني هذه الدراسة ظاهر وهو أن البحث املذكور دراسة حديثية ملوضوع واحد من
املوضوعات املتعلقة بالظل ،بينما هذه الدراسة اليت بني أيدينا دراسة فقهية استوعبت األحكام
املتعلقة بالظل يف أبواب من الفقه شىت.
مث إن الباحث مل يطلع على هاتني الدراستني إال بعد متام حبثه ،وتقدميه للنشر ،ومع ذلك
وبني ،لكن متت اإلشارة إليهما من باب األمانة العلمية،
فالفرق بني الدراستني وهذا البحث ظاهر ن
ولفائدة القارئني والباحثني.
وقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة.
المقدمة ،وتشتمل على أمهية املوضوع ،وسبب االختيار ،وخطة البحث ،ومنهج البحث.
المبحث األول :التعريف بالظل ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعريف الظل.
املطلب الثاين :الفرق بني الظِّل والفيء.
المبحث الثاني :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في العبادات ،ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الظل عالمة دخول وقت الصالة.
املطلب الثاين :حكم استظالل احملرم.
املطلب الثالث :حكم النذر برتك االستظالل.
المبحث الثالث :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في اآلداب الشرعية ،ويشتمل على
مطلبني:
املطلب األول :حكم التبول والتخلي يف الظل.
املطلب الثاين :حكم اجللوس بني الشمس والظل.
المبحث الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في المعامالت ،ويشتمل على :اإلجارة
على االستظالل.
الخاتمة :وتشتمل على النتائج والتوصيات.
الفهارس الفنية :وهي قائمة املصادر واملراجع ،وفهرس احملتويات.
وقد سلك الباحث يف إعداد هذا البحث املنهج التايل:
 -1مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع من خالل املصادر املتاحة.
 -2ذكر صورة املسائل املراد حبثها قبل بيان حكمها.
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 -3ذكر األقوال الفقهية يف املسائل اتفاقية كانت أو خالفية مقتصراً يف بيان اخلالف على
املذاهب األربعة.
 -4عرض أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة قدر اإلمكان ،مث الرتجيح مع بيان سبب
الرتجيح.
 -5عزو اآليات القرآنية الواردة يف البحث مع كتابتها بالرسم العثماين.
 -6ختريج األحاديث الواردة يف البحث مع ذكر درجة احلديث  -إن مل يكن يف الصحيحني-
معتمداً على الكتب اليت هتتم بذلك.
 -7ختم البحث خبامتة تشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته.
 -8وضع الفهارس الالزمة كقائمة املصادر واملراجع ،وفهرس احملتويات.
أسأل اهلل سبحانه التوفيق واإلعانة والسداد ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا وحبيبنا حممد خري
العباد ،وعلى آله وصحبه والتابعني إىل يوم املعاد.
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ويشتمل على مطلبني:

املبحث األول :التعريف بالظل

املطلب األول :معنى الظل
ِ
الضـ ِـح ،هــو ضــوء شــعاع الشــمس دون الشــعاع ،فــإذا مل يكــن ضــوء فهــو
الظــل يف اللغــة :نقــيض ِّ
ظْل َمة وليس بِ ِظ ٍّل .واجلمع ِظالل(.)1
الظالل أيضاً :ما أظَلَّك من سـحاب ووـوهِ .
وِ
وظـل الليـل :سـواده .يقـال :أتانـا يف ظـل الليـل .قـال
الرمة(:)2
ذو ن
ِ
هامـ ـ ـ ـ ــه البـ ـ ـ ـ ــوم
ـول َم ْع ِسـ ـ ـ ــفه
قـ ـ ـ ــد أ ْع ِسـ ـ ـ ــف النـ ـ ـ ــا ِز َ ا هـ ـ ـ ـ َ
يف ظـ ـ ـ ـ ـ ِّـل أخضـ ـ ـ ـ ـ َـر يـ ـ ـ ـ ــدعو َ
وقوهلم " :ترك الظيب ِظلَّه " ،يضرب مـثالً للرجـل النَفـورَّ ،
ألن الظـيب إذا نفـر مـن شـيء ال يعـود إليـه
وظ ــل ،ظَلي ــل ،أي دائ ــم ِ
أب ــداًِ .
الظ ـ ِّـل .وف ــالن يع ــيا يف ِظ ـ ِّـل ف ــالن ،أي يف َكنَف ــه .والظلَّ ــة بالض ــم ،كهي ــة
الصــف َِّة .وق ـ ِر َ   :فِييي َللي ىيل علييئ األراكِي ِ
ين لمت ِكلييو [ يــس .]56 :والظلَّــة أيض ـاً :نأول ســحابة تظــل.
َ
()3
ِ
الش َعر .
واملظَلَّة بالكسر :البيت الكبري من َ
ـك فــالن إذا دن ــا من ــك كأن ــه ألق ــى
وأظــل يومن ــا :إذا ك ــا َن ذا ِظ ـ ٍّـل .وأظَلَّْتــين الش ــجرة وغريه ــا ،وأظَلَّـ َ
ِ
اس ــتَ ْذَرى هب ــا.
اس ــتَظَ َّل بالش ــجرةْ :
عليــك ظلَّــه .مث قي ــل :أظَلَّــك أم ــر وأظَلَّــك ش ــهر كــذا ،أي دن ــا من ــك .و ْ
والظَلَل :املاء حتت الشجر ال تصيبه الشمس(.)4
وقول ــه :يظ ــل الرج ــل شاخص ـاً أَي يص ــري ،يـ َق ــال :ظلل ــت -بِ َك ْس ــر ال ـ َّـالم -أفع ــل َك ـ َذا أظ ــل -بَِف ـْتح
( )1انظر :علي بن إمساعيل ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" .احملقق :عبد احلميد هنداوي( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1421 ،ه2000/م)  ،10:4إمساعيل بن محاد اجلوهري" .الصحا تاج اللغة وصحا
العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407،ه1987/م).1755 :5 ،
( ) 2هو أبو احلارث غيالن بن عقبة بن هبيا ،مضري النسب ،وكان كثري التشبيب مبية بنت مقاتل املنقرية ،قال
أبو عمرو بن العالء :فتح الشعر بامريء القيس ،وختم بذي الرمة ،تويف بأصبهان سنة 117ه عن أربعني
سنة .انظر :أمحد بن حممد ابن خلكان" .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق :إحسان عباس،
(بريوت :دار صادر( ،د.ت)) 11 :4،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب" ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري
عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).231 :3 ،
َواألعالم" .حتقيق :الدكتور بشار ن
( )3انظر :اجلوهري" ،الصحا تاج اللغة وصحا العربية" 1756 :5 ،وحممد بن مكرم األنصاري" .لسان
العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).418 :11 ،
( )4انظر :اجلوهري" ،الصحا تاج اللغة وصحا العربية".1756 :5 ،
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ـاىل :ﱣﭐﳄﳅﳆﱢ [طــه،]97 :
الظَّــاء -إِذا فعلتــه نـَ َهــاراً ،وظلــت -بِــالَْفْتح َوالْ َك ْســر -قَـ َ
ـال تَـ َعـ َ
ِ
فيهمـاَ ،ويكـون ظ نـل يفعـل َكـ َذا
َوَال يـ َقال ِيف غري فعـل النـ َ
َّهـارَ ،ك َمـا َال يـ َقـال بَـات إَّال لفعـل اللَّْيـلَ ،ويـ َقـال طفـق َ
ِمبَْعىن َد َام(.)1
والمراد بالظل في هذا البحث :ظالل األجسام بعد طلوع الشمس(.)2
املطلب الثاني :الفرق بني الظل والفيء
جيعــل بعــض أهــل اللغــة الفــيء والظــل مبعــىن واحــد دون تفريــق ،قــال ر بــة ابــن العجــاج  :كــل
ِ
ويفء (.)4
موضع تكون فيه الش ْ
َّمس فَتزول عنه فهو ظلْ ،
وفــرق بعضــهم فقــال :الفــيء ِ
بالعشــي ،والظِّــل بالغَــداةِ ،فالظِّــل مــا كــا َن قبــل زوال الشــمس،
ن
()5
وال َفـ ْـيء مــا فــاءَ بعــد الــزوال  ،وقيــل :الظــل يكــون غــدوًة وعشـيَّةً ،ومــن أول النهــار إىل آخــره ،والفــيء
ال يكون إال بعد الزوال(.)6
ناك َْيفء ،إمنا هي
وهلذا يقالِ :ظل اجلَن َِّة ،وال يقال :فَـْيـؤها ألن
الشمس ال تعاقِب ِظلَّها فيكون ه َ
َ
ِ ِ
ضا(.)7
أبداً ِظ ،ل ،ولذلك َ
وج َّل :ﱣﭐﱍﱎﱏﱢﭐ[الرعد ]35 :أر َاد :وظلها دائم أَيْ ً
قال اهلل َعَّز َ
()3

( ) 1انظر :عياض بن موسى اليحصيب" ،مشارق األنوار على صحا اآلثار"( .دار النشر :املكتبة العتيقة،
(د.ت)).328 :1 ،
( )2انظر :حممد العثيمني" .املنتقى من فرائد الفوائد"( .الرياض :دار الوطن1424 ،هـ) ،ص.122
( )3هو ر بة بن العجاج التميمي الرا جز ،من أعراب البصرة ،ومسع :أباه ،والنسابة البكري ،وروى عنه :حيىي
القطان ،والنضر بن مشيل ،وأبو عبيدة ،وأبو زيد النحوي ،وطائفة ،وكان رأساً يف اللغة ،وكان أبوه قد مسع من
أيب هريرة ،تويف سنة 145ه .انظر :ابن خلكان" ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" 303 :2،حممد بن
أمحد بن عثمان الذهيب" .سري أعالم النبالء" .حتقيق :جمموعة من احملققني بإشراف شعيب األرنا وط( ،ط،3
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م).162 :6،
حممد
وحممد بن ن
( )4انظر :ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" ،4/10 ،واألنصاري" .لسان العرب" 415 :11 ،ن
الزبيدي" .تاج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية( ،د.ت)).402 :29،
َّ
( )5انظر :أمحد بن حممد الفيومي" .املصبا املنري"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث1421 ،هـ2000/م).385 :2،
( )6انظر :عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،أدب الكاتب ،حتقيق :حممد الدايل ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
(د.ت) ،ص.27-26
( )7انظر :احلسن بن حممد النيسابوري" .غرائب القرآن ورغائب الفرقان" .حتقيق :زكريا عمريات( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه) ،163 :4 ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان" .حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1420،ه2000/م) ،ص.419
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ـال النابِغَــة اجلعـ ِـدي ( )1ي ِ
ـال
صــف حـ َ
للجنَّـ ِـة فَـْي ـاً غــري أَنَّــه قَـيَّــده بالظِّـ ِّـل ،قـ َ
َْ
َ
وقــد جعــل بعضــهم َ
ْأهل اجلَن َِّة:
ِ ()2
وفـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء ِ
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرَد ْو ِس ذات الظِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ا ِإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يـَ ْغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ِهم
َ
املبحث الثاني :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف العبادات
ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الظل عالمة دخول وقت الصالة
مــن مســائل العبــادات الــيت ينبــين فيهــا احلكــم علــى الظــل ،مســألة حتديــد وقــت الصــالة دخــوالً
وخروجاً ،وذلك يف آخر وقت صالة الظهر وأول وقت صالة العصر.
وال خــالف بــني الفقهــاء يف أن وقــت صــالة الظهــر يــدخل بــزوال الشــمس( ،)3ومــاحكي أنــه
جيوز افتتا الظهر قبل الزوال غلـط فـاحا غـري معتـد بـه ،وكـذلك مـا نقـل أنـه يـدخل إذا صـار الفـيء
قدر الشراك(.)4واألدلة على أن الزوال أول وقت الظهر ما يلي:
( ) 1هو قيس بن عبد اهلل ،وقيل :عبد اهلل بن قيس بن عمرو بن عدس بن ربيعة العامري اجلعدي ،وهو من
الشعراء املشهورين ،كان يتنقل يف البالد ،وميتد األمراء ،له صحبة ووفادة ورواية ،وكان من املعمرين ،عاش
عمرا طويالً ،ومات حدود سنة 70ه .انظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء"،178 :3 ،
يف اجلاهلية واإلسالم ً
حيىي بن شرف النووي" .هتذيب األمساء واللغات"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).120 :2،
الزبيدي،
( )2انظر :ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" 4 :10 ،واألنصاري" .لسان العرب" 415 :11 ،و َّ
"تاج العروس من جواهر القاموس" .402 :29،
( )3االمجاع البن املنذر ،ص ،36وانظر :السمرقندي ،حممد بن أمحد ".حتفة الفقهاء"( .ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية1414 ،ه1994/م) 100 :1 ،السرخسي ،حممد بن أمحد" .املبسوط" (بريوت :دار املعرفة،
1414ه1993/م) 142 :1 ،القرطيب ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد" .بداية ا تهد وهناية املقتصد".
(القاهرة :دار احلديث1425 ،هـ2004/م) ،100 :1 ،حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي" .القوانني الفقهية".
(بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)) ،ص ،34:حممد بن إدريس الشافعي" ،األم" .حتقيق :علي حممد ،وعادل
أمحد( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2001/م) ،90 :1،حيىي بن شرف النووي" ،ا موع شر
املهذب"( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،21 :3 ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي" ،املغين" .حتقيق :عبد اهلل
الرتكي( .ط ،3الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية1417 ،هـ1997/م) ،270 :1،عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي.
"العدة شر العمدة"( .القاهرة :دار احلديث1424 ،ه2003/م) ،ص.65:
( )4الشراك :أحد سيور النعل اليت تكون على وجوهها .انظر :املبارك بن حممد بن األثري اجلزري" .النهاية يف غريب
احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر الزاوي وحممود الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399،هـ1979/م)-467 :2 ،
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 -1قــول اهلل تعــاىل :ﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢﭐ[اإلس ـراء ]78 :أي :لزواهلــا( ،)1وزوال الشــمس
عبارة عن ميالهنا من جانب الشمال إىل اليمني ملستقبل القبلة(.)2
 -2حــديث ابــن عبــاس  أن النــيب  قــال« :أمــين جربيــل  عنــد البيــت م ـرتني فصــلى يب
الظهــر حــني زالــت الشــمس و كانــت قــدر الش ـراك ،وصــلى يب العصــر حــني كــان ظلــه مثلــه،
وصلي يب -يعـىن املغـرب -حـني أفطـر الصـائم ،وصـلى يب العشـاء حـني غـاب الشـفق ،وصـلى
يب الفجر حني حرم الطعام والشراب على الصـائم ،فلمـا كـان الغـد صـلى يب الظهـر حـني كـان
ظلــه مثلــه ،وصــلى يب العصــر حــني كــان ظلــه مثليــه ،وصــلى يب املغــرب حــني أفطــر الص ــائم،
وصــلى يب العشــاء إىل ثلــث الليــل ،وصــلى يب الفجــر فأســفر ،مث التفــت إيل فقــال :يــا حممــد،
هذا وقت األنبياء ،من قبلك ،والوقت ما بني هذين الوقتني»(. )3
 -3حــديث جــابر(  )4قــال « :جــاء جربيــل  إىل النــيب حــني زالــت الشــمس فقــال :قــم
يــا حممــد فصــل الظهــر حــني مالــت الشــمس ،مث مكــث حــىت إذا كــان يفء الرجــل مثلــه جــاءه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .468وانظر يف رد القولني املذكورين :عمر بن علي بن أمحد ابن امللقن" ،التوضيح لشر اجلامع الصحيح" ،احملقق:
دار الفال للبحث العلمي وحتقيق الرتاث( ،ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،هـ2008 /م).160 :6 ،
( ) 1وهذا خاص مبن كان موقعه مشال الكعبة .انظر :حممد بن جرير الطربي" ،جامع البيان يف تأويل القرآن".
احملقق :أمحد حممد شاكر( ،ط :1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000/م) ،508 :15 ،وحممد بن
أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيا( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب
املصرية1384،ه1964 /م).303 :10،
( )2حممود بن أمحد العيين" .البناية شر اهلداية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،ه2000/م).15 :2. ،
( )3أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب املواقيت 293/1 :برقم ( ،)393والرتمذي يف سننه ،أبواب الصالة :باب
ما جاء يف مواقيت الصالة عن النيب  217/1برقم ( .)149وصححه ابن عبد الرب كما ذكره أمحد بن
علي بن حجر العسقالين" .التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1419 ،ه1989/م) ،173 :1 ،والنووي يف "ا موع شر املهذب" 23 :3،وحممد ناصر الدين
األلباين" .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" .إشراف :زهري الشاويا( .ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1405 ،هـ 1985/م).268 :1 ،
( )4هو جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة اخلزرجي السلمي ،أبو عبداهلل ،صحايب جليل ،شهد مع النيب
 تسع عشرة غزوة ،روى عن النيب  وعن كبار الصحابة ،روى عنه أوالده عبدالرمحن ،وعقيل ،وحممد،
وسعيد بن املسيب ،تويف سنة(73هـ) ،وقيل :غري ذلك .انظر :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري" .التاريخ
الكبري"( .حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية( ،د.ت)) ،207 :2،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ".تذكرة
احلفاظ"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1998/م) 43 :1،أمحد بن علي بن حجر
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للعصــر فقــال :قــم يــا حممــد فصــل العصــر ،مث مكــث حــىت إذا غابــت الشــمس جــاءه فقــال :قــم
فصــل املغــرب ،فقــام فصــالها حــني غابــت الشــمس س ـواء ،مث مكــث حــىت إذا ذهــب الشــفق
جاءه فقال :قم فصل العشاء فقام فصالها ،مث جاءه حني سـطع الفجـر يف الصـبح فقـال :قـم
يا حممد فصل ،فقام فصلى الصبح ،مث جاءه من الغد حني كان يفء الرجـل مثلـه فقـال :قـم يـا
حممــد فصــل ،فصــلى الظهــر ،مث جــاءه جربيــل حــني كــان يفء الرجــل مثليــه فقــال :قــم يــا
حممــد فصــل ،فصــلى العصــر ،مث جــاءه للمغــرب حــني غابــت الشــمس وقتـاً واحــداً مل يــزل عنــه
فقــال :قــم فصــل فصــلى املغــرب ،مث جــاءه للعشــاء حــني ذهــب ثلــث الليــل األول فقــال :قــم
فصــل ،فصــلى العشــاء ،مث جــاءه للصــبح حــني أســفر جــداً فقــال :قــم فصــل ،فصــلى الصــبح،
فقال :ما بني هذين وقت كله»(. )1
 -4حديث بريدة( : )2أن رجالً أتى النـيب  فسـأله عـن مواقيـت الصـالة فقـال« :اشـهد معنـا
الصالة» فأمر بالالً فأذن بغلس ،فصلى الصبح حني طلع الفجر ،مث أمـره بـالظهر حـني زالـت
الشــمس عــن بطــن الســماء ،مث أمــره بالعصــر والشــمس مرتفعــة ،مث أمــره بــاملغرب حــني وجبــت
الشمس ،مث أمره بالعشاء حني وقع الشفق ،مث أمره الغـد فنـور بالصـبح ،مث أمـره بـالظهر فـأبرد،
مث أمره بالعصر والشـمس بيضـاء نقيـة مل ختالطهـا صـفرة ،مث أمـره بـاملغرب قبـل أن يقـع الشـفق،
مث أمره بالعشـاء عنـد ذهـاب ثلـث الليـل ،أو بعضـه ،فلمـا أصـبح ،قـال« :أيـن السـائلم مـا بـني
ما رأيت وقت»(.)3
واختلفوا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر علئ ثالثة أقوال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العسقالين" .هتذيب التهذيب" (ط ،1اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية1326،ه).37 :2 ،
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الصالة :باب ما جاء يف مواقيت الصالة عن النيب  219/1برقم (،)150
والنسائي يف سننه ،كتاب املواقيت :باب أول وقت العشاء  263/1برقم ( )526واللفظ له .وقال الرتمذي:
(حديث حسن صحيح غريب) ،قال النووي يف "ا موع شر املهذب"( :19 :3،قال حممد -يعىن البخاري -أصح
شيء يف املواقيت حديث جابر) ،وصححه األلباين يف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل".271 :1 ،
صْيب بن عبد اهلل بن احلارث األسلمي ،من أكابر الصحابة ،أسلم قبل بدر ،ومل يشهدها،
( )2هو بريدة بن احل َ
وشهد خيرب وفتح مكة ،واستعمله النيب  على صدقات قومه ،وسكن املدينة ،وانتقل إىل البصرة ،مث إىل
مرو فمات هبا سنة 62هـ .انظر :حممد بن سعد اهلامشي" .الطبقات الكربى" :حتقيق :حممد عبد القادر
عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410،هـ1990/م) ،241 :4 ،العسقالين" ،هتذيب التهذيب"،
 ،378 :1الذهيب" ،سري أعالم النبالء".469 :2،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة :أبواب أوقات الصلوات اخلمس  429/1برقم (.)613
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القيول األول :أن آخــر وقــت الظهـر هــو بلــوي ظـل كــل شــيء مثلـه غــري ظــل الـزوال ،وهــذا هــو
أول وقت العصر أيضاً ،وهو قول مجهور الفقهاء( ،)1ورواية عن أيب حنيفة(.)2
والدليل لهذا القول:
ظاهر حديث إمامة جربيل املتقـدم مـن روايـة ابـن عبـاس وفيـه« :فلمـا كـان الغـد صـلى
يب الظهر حني كان ظله مثله» ،ويف حديث جـابر«:مث جـاءه مـن الغـد حـني كـان يفء الرجـل مثلـه
فقال :قم يا حممد فصل ،فصلى الظهـر» .وقـال يف اليـوم األول« :مث مكـث حـىت إذا كـان يفء الرجـل
مثله جاءه للعصر فقال :قم يا حممد فصل العصر».
وقصدهم أن أول وقت العصر هو آخر وقـت الظهـر وهـو إذا صـار ظـل كـل شـيء مثلـه أنـه لـو قـام
رجالن يف هذا الوقت فيصلي الواحد الظهر ويصلي اآلخر العصر كانا مصليني الصالتني يف وقتهما.
وقــد قيــل البــن املبــارك( :)3كيــف يكــون وقت ـاً واحــداً للصــالتني مــن غــري ســفر وال عــذرم قــال ابــن
املبارك :أيسو ك ذلكم إمنا جاء به جربيل هكذا ،ولو جاء وقتاً واحداً لثالث صلوات جلعلناه لثالث(.)4
القول الثاني :أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كـل شـيء مثليـه ،سـوى ظـل الـزوال ،كمـا أن
وقت العصر يدخل هبذا املقدار من الظل وهو املشهور عن أيب حنيفة(.)5
( )1انظر :عبد الوهاب بن علي الثعليب" .التلقني يف الفقه املالكي" .حتقيق :حممد بو خبزة احلسين التطواين( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1425،ه2004/م) ،38 :1 ،القرطيب" ،بداية ا تهد وهناية املقتصد"،100 :1،
الشافعي" ،األم" ،90 :1،النووي" ،ا موع شر املهذب" ،21 :3،حممد الشربيين اخلطيب" .مغين احملتاج إىل
معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2001/م) ،121 :1،املقدسي،
"املغين" ،272-271/1 ،منصور بن يونس البهويت" .كشاف القناع عن اإلقناع" .حتقيق :جلنة يف وزارة
العدل( .ط ،1اململكة العربية السعودية1421 ،هـ2000/م).1:252 ،
( )2انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء  ،100 :1السرخسي" ،املبسوط".142 :1 ،
احلنظلي ،املروزي أبو عبد الرمحن ،احلَافظ ،شيخ اإلسالم ،ا اهد التاجر،
( )3هو عبد اهلل بن املبارك بن واضح
ن
صاحب التصانيف والرحالت ،أفىن عمره يف األسفار ،حاجاً وجماهداً وتاجراً ،ومجع احلديث والفقه والعربية
وأيام الناس والشجاعة والسخاء ،ومات هبيت يف العراق منصرفاً من غزو الروم سنة 181ه وهو ابن ثالث
وستني .انظر :النووي" ،هتذيب األمساء واللغات" ،286/1،الذهيب" ،سري أعالم النبالء"،378 :8،
العسقالين" ،هتذيب التهذيب".382 :5 ،
( ) 4انظر :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري" .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف" .حتقيق :أبو محاد
صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرياض :دار طيبة1405 ،ه1985/م).329 :2 ،
( )5انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء  ،100 :1السرخسي" ،املبسوط" ،142 :1 ،أيب بكر بن مسعود الكاساين.
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،ه1986/م).123 :1 ،
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واستدل لهذا القول بما يلي:
 -1حـديث ابـن عمـر -رضـي اهلل عنهمـا -عـن النـيب  أنـه قـال« :إمنـا بقـا كم فيمـا سـلف قـبلكم
م ــن األم ــم ك ــان ب ــني ص ــالة العص ــر إىل غ ــروب الش ــمس أويت أه ــل الت ــوراة الت ــوراة فعملـ ـوا ح ــىت
انتصــف النهــار عجــزوا ،فــأعطوا قرياط ـاً قرياط ـاً ،مث أويت أهــل اإل يــل اإل يــل فعمل ـوا إىل صــالة
العصــر مث عجــزوا فــأعطوا قرياطـاً قرياطـاً ،مث أوتينــا القــرآن ،فعملنــا إىل غــروب الشــمس ،فأعطينــا
قرياطــني قرياطــني ،فقــال :أهــل الكتــابني :أي ربنــا ،أعطيــت هــؤالء قرياطــني قرياطــني ،وأعطيتنــا
قرياطـاً قرياطـاً ووــن كنــا أكثــر عمـالًم قــال :قــال اهلل  :هــل ظلمــتكم مــن أجــركم مــن شــيء،
قالوا :ال .قال :فهو فضلي أوتيه من أشاء»(.)1
دل احلديث على أن مـدة العصـر أقـل مـن مـدة الظهـر وال يكـون ذلـك إال إذا كـان آخـر وقـت
الظهر املثلني(.)2
 -2حــديث أيب ســعيد اخلــدري(  )3قــال :قــال رســول اهلل  «: أبــردوا بــالظهر ،فــإن شــدة احلــر
مــن فــيح جه ــنم»( )4وأشــد مــا يكــون مــن احلــر إذا صــار ظــل كــل ش ــيء مثلــه( ،)5واإلب ـراد ال
حيصل إال إذا كان ظل كل شيء مثليه ،ال سيما يف البالد احلارة كاحلجاز(.)6
القييول الثال ييث :أن آخــر وقــت الظهــر إذا صــار ظــل ك ــل ش ــيء مثلــه س ــوى يفء ال ــزوال ،وال
يــدخل وقــت العصــر حــىت يصــري ظــل كــل شــيء مثليــه فيكــون بــني وقــت الظهــر والعصــر وقــت مهمــل
كما بني الظهر والفجر ،وهو رواية عن أيب حنيفة(.)7
( ) 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة :باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 116/1
برقم (.)557
( )2انظر :السرخسي" ،املبسوط".142 :1 ،
صغِر بأحد ،واستشهد هبا والده ،مث غزا هو
( )3هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي ،است ْ
فيما بعدها ،تويف باملدينة سنة63هـ ،وقيل غري ذلك .انظر :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطيب" .االستيعاب يف معرفة األصحاب" .احملقق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412هـ1992/م) ،47 :2،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين" .اإلصابة يف متييز الصحابة".
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).35 :2 ،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة :باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر113/1 ،برقم (.)538
( )5انظر :السرخسي" ،املبسوط".143 :1 ،
( )6انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع".123 :1 ،
( )7انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء ،ص ،100السرخسي" ،املبسوط" ،142 :1 ،القرطيب" ،بداية ا تهد
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ودليل هذه الرواية:
حــديث إمامــة جربيــل املتقــدم ألنــه قــال« :صــلى الظهــر حــني صــار ظــل كــل شــيء مثلــه
(لوقـت) العصــر بــاألمس» ،واملفهـوم مــن هــذا أنـه شــرع يف الصــالة بعـد أن صــار ظــل كـل شــيء مثلــه،
كقولــه« :مث صــلى املغــرب حــني وجبــت الشــمس وصــلى الفجــر حــني بــرق الفجــر» .واملفهــوم منــه إمنــا
هــو الشــروع بعــد هــذه األوقــات ،وإذا كــان كـذلك فــاملعلوم أن فعــل الصــالة يف الغالــب ال يســتغرق مــا
بني املثل واملثلني ،ويف هذا داللة على أن وقت الظهر فوق املثل دون املثلني(.)1
الترجيح:
الـراجح -والعلـم عنـد اهلل -هـو مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن أن آخـر وقـت الظهـر إىل أن يصــري
ظــل كــل شــيء مثلــه ســوى يفء الــزوال لداللــة حــديث إمامــة جربيــل  علــى ذلــك .كمــا أنــه ال
تداخل بني وقت الظهر ووقت العصر ،بـل مـىت خـرج وقـت الظهـر فإنـه يـدخل وقـت العصـر ،وخـروج
وقت الظهر بأن يكون ظل كل شيء مثله ،مىت زاد على ذلك أدىن زيادة فقد دخل وقت العصر.
قــال الن ــووي(-)2رمح ــه اهلل -يف مع ــرض ترجيح ــه لق ــول اجلمه ــور بع ــد اس ــتعراض أدل ــة احلنفي ــة،
ومنهــا حــديث ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا  -املتقــدم ( :وأوج ــز إمــام احل ــرمني()3فقــال :عمــدتنا
حديث جربيل ،وال حجة للمخالف إال حديث ساقه النيب  مساق ضرب األمثـال واألمثـال مظنـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهناية املقتصد".100 :1،
( )1انظر :حممد علي املنبجي " ،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب" .حتقيق :حممد فضل املراد( :ط،2
دمشق :دار القلم1414،ه1994/م).162 :1 ،
الشافعي ،أبو زكريا ،حميي الدين ،عالمة
( )2هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين ،النووي،
ن
بالفقه واحلديث ،مولده ووفاته يف نوا (من قرى حوران ،بسورية) ،ومن كتبه «ا موع» و «املنهاج يف شر
صحيح مسلم» وغري ذلك ،تويف سنة 676ه .انظر :حممد بن شاكر صال الدين" .فوات الوفيات".
(ط ،1حتقيق :إحسان عباس ،بريوت :دار صادر1973،م) ،264 :4 ،عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي" .طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق :حممود الطناحي ،وعبد الفتا احللو( .ط ،2الناشر :هجر
للطباعة والنشر والتوزيع1413،هـ) ،395 :8 ،الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".174 :4 ،
( ) 3هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل إمام احلرمني أبو املعايل ،رئيس الشافعية ،صاحب
التصانيف ،ولد يف جوين بنيسابور ،ورحل إىل بغداد ،فمكة واملدينة ،مث عاد إىل نيسابور فدرس يف املدرسة
النظامية ،وكان حيضر دروسه أكابر العلماء .تويف سنة 478ه .انظر :خليل بن أيبك الصفدي" .الوايف
بالوفيات" .حتقيق :أمحد األرنا وط وتركي مصطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث1420 ،ه2000/م):19 ،
 ،116السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى" ،165 :5،الذهيب" ،سري أعالم النبالء".468 :18،
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التوســعات وا ــاز ،مث التأويــل متطــرق إىل حــديثهم وال يتطــرق إىل مــا اعتمــدناه تأويــل ،وال مطمــع يف
القي ــاس م ــن اجل ــانبني -ه ــذا ك ــالم اإلم ــام -وأج ــاب األص ــحاب ع ــن ح ــديث اب ــن عم ــر -رض ــي اهلل
عنهما -بأربعة أجوبة :أحدها :جواب إمام احلـرمني املـذكور ،الثـاين :أن املـراد بقـوهلم :أكثـر عمـالً أن
جمم ــوع عمــل الف ـريقني أكث ــر ،والثالــث :أن مــا بع ــد صــالة العص ــر مــع التأه ــب هلــا بــاألذان واإلقام ــة
والطهــارة وصــالة الســنة أقــل عــا بــني العصــر ونصــف النهــار ،الرابــع :أن كثــرة العمــل ال يلــزم منهــا كثــرة
الزمان فقد يعمل اإلنسان يف زمن قصري أكثر عا يعمل غريه يف زمن مثله أو أطول منه)(.)1
املطلب الثاني :حكم استظالل احملرم
مــن املســائل الفقهيــة املتعلقــة بالظــل مســألة اســتظالل احملــرم ،وهــذا االســتظالل يكــون مبالصــق أو
بغري مالصق.
أمــا االســتظالل مبالصــق فقــد أمجــع أهــل العلــم علــى أن الرجــل احملــرم ال جيــوز لــه أن يغطــي رأســه
يف إحرامه ،وأن ذلك من حمظورات اإلحرام(.)2
واألدلة علئ ذلن:
 -1حــديث ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا -أن رجـالً ســأل رســول اهلل  :مــا يلــبس احملــرم مــن الثيــابم
فقال رسول اهلل « :ال تلبسوا القمـص ،وال العمـائم ،وال السـراويالت ،وال الـربانس ،وال اخلفـاف،
إال أحــد ال جيــد النعلــني ،فليلــبس اخلفــني ،وليقطعهمــا أســفل مــن الكعبــني ،وال تلبس ـوا مــن الثيــاب
شي اً مسه الزعفران وال الورس»(.)3
 -2ح ــديث اب ــن عب ــاس -رض ــي اهلل عنهم ــا -ق ــال :بينم ــا رج ــل واق ــف بعرف ــة ،إذ وق ــع ع ــن راحلت ــه،
( )1النووي" ،ا موع شر املهذب" 23-21 :3،بتصرف قليل.
( )2انظر :السرخسي" ،املبسوط" ،7 :4 ،الكاساين" ،بدائع الصنائع" ،184 :2 ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب" .البيان
والتحصــيل والشــر والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة" .حتقيــق :حممــد حجــي وآخــرون( ،ط ،2بــريوت :دار الغــرب
اإلسالمي1408،ه1988/م) ،29-28 :4،عثمان بن عمر ابن احلاجب الكردي" .جامع األمهـات" .حتقيـق :أبـو
عبد الرمحن األخضري( ،ط ،2اليمامة للطباعة والنشـر والتوزيـع1421 ،ه2000/م) ،204 :1،الشـافعي" ،األم":2،
 ،241علي بن حممد املاوردي" .احلاوي الكبري" .حتقيق :علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود( ،ط ،1بريوت:
دار الكت ــب العلمي ــة1419 ،هـ ــ1999/م) ،101 :4 ،املقدس ــي" ،املغ ــين" ،299/3 ،عل ــي ب ــن س ــليمان الدمش ــقي
املرداوي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط  ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).461 :3،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج :باب ما يبا للمحرم حبج أو عمرة ،وما ال يبا  834/2برقم (.)1177
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فوقصــته( ،)1قــال النــيب « :اغســلوه مبــاء وســدر ،وكفنــوه يف ثــوبني ،وال حتنطــوه ،وال ختمــروا رأســه،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(.)2
 -3ما روي عن ابن عمر أنه قال« :إحرام الرجل يف رأسه»(.)3
وأما االستظالل بغير المالصق ،فله حالتا :
الحالة األولئ :أن يستظل بغري مالصق للرأس عا يتظلل به ثابتاً يف أصل تابع له ،كبناء من
حائط وسقف وخيمة وووها ،وهذا ال خالف يف جوازه بني الفقهاء(.)4
ودليل ذلن:
حديث جابر  يف وصف حجة النيب  وفيه« :وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة(،)5
حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا ،حىت إذا زاغت الشمس»(.)6
الحالة الثانية :أن يستظل مبا مل يكن ثابتاً يف أصل يتبعه وذلك كاحململ()7واهلودج( ،)8ويلحق به
يف هذا الزمان الشمسية وووها ،ففيه خالف بني الفقهاء على ثالثة أقوال:
ِ
ودقَّها .انظر :ابن األثـري" .النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر":5 ،
كو َع َد ،يَقصها َوقْصاًَ :ك َسَرها َ
(َ )1وقَ َ
ص عنـ َقهَ ،
الزبي ــدي" ،ت ــاج الع ــروس م ــن جـ ـواهر الق ــاموس"  ،204 :18إبـ ـراهيم مص ــطفى وآخ ــرون" .املعج ــم
 ،214و َّ
الوسيط"( .دار الدعوة( ،د.ت)).1049 :2 ،
( )2أخرج ــه البخ ــاري يف ص ــحيحه ،كت ــاب اجلن ــائز :ب ــاب الكف ــن يف ث ــوبني  75/2بـ ـرقم ( ،)1265ومس ــلم يف
صحيحه ،كتاب احلج :باب ما يفعل باحملرم إذا مات  866/2برقم (.)1206
( )3ذكره القاضي أبو يعلي مرفوعاً ،قاله املقدسي يف" ،املغين" ،299/3 ،ومل أجده يف كتب احلديث.
( )4انظر :املقدسي" ،املغين"287/3 ،
( )5جبَيل تراه غرب مسجد َعَرفة ،ومسجد عرفة يسمى مسجد منِرة يفصل سيل عَرنَةَ بـني عرفـة ومسـجدها وبـني
منِرة وهي على حدود احلرم .انظر :عبد املؤمن بـن عبـد احلـق القطيعـي" .مراصـد االطـالع علـى أمسـاء األمكنـة
والبقاع"( .ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ) ،1390 :3 ،عاتق بن غيث البالدي" .معـامل مكـة التارةيـة
واألثرية"( .ط ،1دار مكة للنشر والتوزيع1400 ،ه1980/م ،ص.310:
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج :باب حجة النيب  886/2 برقم (.)1218
( )7احملمــل :مركــب يركــب َعلَْيـ ِـه ،وهــو بكســر املــيم .انظــر :حممــد بــن عبــد اهلل ابــن مالــك الطــائي اجليــاين" .إكمــال
اإلعـ ــالم بتثليـ ــث الكـ ــالم" .حتقيـ ــق :سـ ــعد بـ ــن محـ ــدان الغامـ ــدي( ،ط ،1مكـ ــة املكرمـ ــة :جامعـ ــة أم القـ ــرى،
1404ه1984/م).598 :2 ،
ِ
ِّساء ،واجلمع هوادج .انظـر :مصـطفى" ،املعجـم
وضع على ظهر ْ
( )8اهلودج :أ ََداة ذَات قبَّة ت َ
اجلمل لرتكب ف َيها الن َ
الوسيط".976 :2 ،
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القول األول :جواز االستظالل به ،وهو قول احلنفية مطلقاً( ،)1واملالكية يف غري حال الوقوف(.)2
واستدلوا لذلن بما يأتي:
.1حبديث جابر  السابق(.)3
.2حديث أم احلصني(-)4رضي اهلل عنها -أهنا رأت رسول اهلل  يف حجة الوداع ،حني رمى
مجرة العقبة ،وانصرف وهو على راحلته وقد ظلل عليه بثوب(.)5
. 3وألن االستظالل مبا ال مياسه ال يقصد به االستدامة فهو مبنزلة االستظالل بالسقف ،وذا
غري عنوع عنه كذا هذا(.)6
القول الثاني :يكره استظالل احملرم باحململ ،وهو رواية عند احلنابلة( ،)7وقول مالك( ،)8وقول
الشافعية يف حال الوقوف بعرفة(.)9
( )1انظر :حممـد أمـني بـن عابـدين الدمشـقي" .حاشـية ابـن عابـدين" رد احملتـار علـى الـدر املختـار" ،حتقيـق :حممـد
حالنق ،وعامر حسني( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العـريب1419 ،هــ1998/م) ،164 :2،الكاسـاين،
"بــدائع الصــنائع" ،186 :2 ،عثمــان بــن علــي الزيلعــي" .تبيــني احلقــائق شــر كنــز الــدقائق" (ط ،1القــاهرة:
املطبعة الكربى األمريية  -بوالق1313 ،ه).14 :2 ،
( ) 2انظر :حممد بن حممد املغريب" .مواهب اجلليل لشر خمتصر خليـل"( .ط ،1بـريوت :دار الفكـر1398 ،هــ)،
.144 :3
( )3سبق خترجيه.
( )4أم احلصـني بنـت إسـحاق األمحسـية ،جـدة حيـىي بـن احلصـني ،هلـا صـحبة ،روت عـن النـيب  ،وشـهدت معــه
حجــة الــوداع .انظــر :القــرطيب" ،االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب" ،1931 :4 ،إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري
الدمشــقي" .التكميــل يف اجلَــر والتـ َّْعــديل ومعرفــة الثِ َقــات والضــعفاء وا اهيــل" .حتقيــق :شــادي بــن حممــد بــن
سامل آل نعمان( ،ط ،1اليمن :مركز النعمان للبحوث والدراسات1432 ،هـ2011/م).332 :4 ،
( )5أخرجــه مســلم يف صــحيحه ،كتــاب احلــج :بــاب اســتحباب رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبـاً 944/2 ،بـرقم
(.)1298
( )6انظر :املقدسي" ،املغين".288/3 ،
( )7انظر :املقدسي" ،املغين" ،286/3 ،املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،461 :3 ،إبراهيم
بــن حممــد ابــن ضــويان" .منــار الســبيل يف شــر الــدليل" .حتقيــق :زهــري الشــاويا( ،الطبعــة الســابعة ،بــريوت:
املكتب اإلسالمي1409 ،ه1989/م).246 :1 ،
( ) 8انظر :القرطيب" .البيان والتحصيل والشر والتوجيـه والتعليـل ملسـائل املسـتخرجة" ،28 :4 ،املغـريب" ،مواهـب
اجلليل لشر خمتصر خليل".145 :3 ،
( ) 9انظــر :عبــد الواحــد بــن إمساعيــل الرويــاين" .حبــر املــذهب" .حتقيــق :طــارق الســيد( .ط ،1بــريوت :دار الكتــب
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دليلهم:
.1أنه مل ينقل أن النيب  استظل بعرفات .
رجال على بعريه ،وهو حمرم قد استظل بينه
 .2روي عن ابن عمر-رضي اهلل عنهما -أنه رأى ً
وبني الشمس ،فقال له :أضح ملن أحرمت له(.)2
القول الثالث :حيرم على احملرم االستظالل باحململ.يف الصحيح عند احلنابلة(.)3
واستدلوا لذلن بما يأتي:
.1أثر ابن عمر السابق(.)4
.2أنه سرت رأسه مبا يقصد به الرتفه ،أشبه ما لو غطاه(.)5
()1

الترجيح:
الراجح -واهلل أعلم -جواز االستظالل بدون كراهة لثبوت ذلك عن النيب  يف حديث جابر
 ،وحديث أم احلصني -رضي اهلل عنها -املتقدمني ،وقوهلم بعدم نقل االستظالل عن النيب 
مردود باحلديثني السابقني ،وأثر ابن عمر اليقوامهما ،وألن االستظالل مبا ال يالمس رأس احملرم
كاالستظالل بالسقف وهو ليس مبمنوع.
املطلب الثالث :حكم النذر برتك االستظالل
مــن مســائل العبــادات املتعلقــة بالظــل ،مــا ذكــره الفقهــاء مــن نــذر( )6اإلنســان تــرك االســتظالل عــن
الشمس ،وقبل احلديث عن حكم هذه املسألة بعينها ،حيسن بيان حكم النذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية2009،م) ،466 :3 ،النووي" ،ا موع شر املهذب".117 :8،
( )1قاله النووي يف "ا موع شر املهذب".117 :8،
( ) 2أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــربى ،مجــاع أب ـواب مــا جيتنبــه احملــرم :بــاب مــن اســتحب للمحــرم أن يضــحي
للشمس 112/5 ،برقم (.)9192
( )3انظر :املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف".461 :3 ،
( )4املذكور يف أدلة القول الثاين.
( )5انظر :املقدسي" ،املغين".287/3 ،
( )6النـذر يف اللغــة :اإلجيــاب ،تقـول :نــذرت أنــذر وأنــذر نـذراً إذا أوجبــت علــى نفسـك شــي اً .انظــر :األنصــاري.
"لسان العرب" ،201 :5،وابن األثري" .النهاية يف غريب احلديث واألثر".39 :5 ،
ـري الزم بأصــل الشــرع بكــل قــول يــدل عليــه.
نفســه هلل تعــاىل شــيًا غـ َ
ويف االصــطال  :هــو إل ـزام مكلــف خمتــار َ
انظر :البهويت" ،كشاف القناع".273 :6 ،
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فقد اتفق الفقهاء على صحة النذر يف اجلملة ،ووجوب الوفاء مبا كان طاعة منه.1
واستدلوا لذلن بالكتاب والسنة واإلجماع:
أم ي ييا الكت ي يياب :فق ـ ــول اهلل تع ـ ــاىل :ﱣﭐﱉﱊﱢﭐ[اإلنس ـ ــان ،]7 :وقول ـ ــه س ـ ــبحانه :ﱣﭐ ﲟ
ﲠﱢﭐ[احلــج .]29 :ف ـأمر  بالوفــاء بالنــذر ،ومــد مــن يــويف بــه ،واملــد إمنــا يكــون علــى فعــل
واجب أو مندوب(.)2
وأما السنة :فحديث أم املؤمنني عائشة -رضـي اهلل عنهـا -قالـت :قـال رسـول اهلل « :مـن نـذر
أن يطيــع اهلل فليطعــه ،ومــن نــذر أن يعصــيه فــال يعصــه»( .)3وقــد دل احلــديث مبنطوقــه علــى وجــوب الوفــاء
بنذر الطاعة ،دون نذر املعصية.
()4
وحــديث عم ـران بــن حصــني  عــن النــيب  أنــه قــال« :خــريكم قــرين ،مث الــذين يل ـوهنم ،مث
الــذين يلـوهنم  -قــال عمـران :ال أدري :ذكــر ثنتــني أو ثالث ـاً بعــد قرنــه  -مث جيــيء قــوم ،ينــذرون وال يفــون،
وةونــون وال يؤمتنــون ،ويشــهدون وال يستشــهدون ،ويظهــر فــيهم الســمن»( ،)5وهــو ظــاهر يف حت ـرمي عــدم
الوفاء بالنذر ،حيث قرنه بصفات املنافقني.
كما أمجع املسلمون على صحة النذر يف اجلملة ،ولزوم الوفاء به(.)6
وقــد قســم الفقهــاء النــذر مــن حيــث انعقــاده ،ولــزوم الوفــاء بــه إىل أقســام كثــرية ،وذلــك باعتبــارات
( )1انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع" ،90 :5 ،املغريب" ،مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل" ،318 :3 ،حيىي
ب ــن شـ ــرف النـ ــووي" .روض ــة الطـ ــالبني وعمـ ــدة املفت ــني" .حتقيـ ــق :زهـ ــري الش ــاويا( ،ط ،3بـ ــريوت :املكتـ ــب
اإلســالمي1412 ،ه1991/م) ،301 - 300 :3 ،حممــد بــن أيب العبــاس الرملــي" .هنايــة احملتــاج إىل شــر
املنه ـ ــاج"( .ب ـ ــريوت :دار الفك ـ ــر1404،ه ـ ـ ــ1984/م) ،219 :8 ،املقدس ـ ــي" ،املغ ـ ــين" ،3/10 ،البه ـ ــويت،
"كشاف القناع".273 :6 ،
( )2انظر :الروياين " ،حبر املذهب".3 :11 ،
( )3أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ،كتــاب األميــان والنــذور :بــاب النــذر فيمــا ال ميلــك ويف معصــية  142/8ب ـرقم
(.)6700
( )4عمران بن حصني بـن عبيـد بـن خلـف اخلزاعـي ،صـاحب رسـول اهلل  أبـو يـد اخلزاعـي ،أسـلم سـنة سـبع،
ك ــان م ــن فض ــالء الص ــحابة وفقه ــائهم ،ول ــه ع ــدة أحادي ــث ،وويل قض ــاء البص ــرة ،مث اس ــتعفى ف ــأعفى ،تـ ـويف
س ــنة52ه .انظ ــر :الق ــرطيب" ،االس ــتيعاب يف معرف ــة األص ــحاب" ،1208 :3 ،اجل ــزري" ،أس ــد الغاب ــة":4 ،
 ،269الذهيب" ،سري أعالم النبالء".511 :2،
( ) 5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األميان والنذور :باب إمث من ال يفي بالنذر  141/8برقم (.)6695
( )6انظر :القرطيب" ،بداية ا تهد وهناية املقتصد" ،184 :2،املقدسي" ،املغين".3/10 ،
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متعــددة ،منهــا التقســيم باعتب ــار املنــذور مــن كون ــه طاعــة ،أو معصــية ،أو مباح ـاً ،ولك ــل واحــد مــن تل ــك
األقسام حكمه على اختالف بني الفقهاء(.)1
وب ــالنظر إىل مس ــألة املطل ــب وه ــي أن ين ــذر اإلنس ــان ت ــرك االس ــتظالل ع ــن الش ــمس ،وووه ــا م ــن
املسـائل مثــل نــذر القيــام وعــدم القعــود ،ونــذر املشــي وعــدم الركــوب ،ونــذر الســكوت وعــدم الكــالم فيظهــر
بأهنا ليست نذراً يف طاعة اهلل تعـاىل ،وال يبتغـى هبـا وجهـه سـبحانه ،بـل هـي ِمـن بـاب احلـرج واملشـقَّة ،واهلل

ســبحانه يقــول :ﱣﭐﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﱢ [احلــج ،]78 :كمــا أهنــا مــن بــاب حت ـرمي مــا

أحل اهلل واهلل تعاىل يقول :ﱣﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱢﭐ[املائدة.]87 :
وهلذا فإنه ال يصح التزام هذه األمور بالنـذر ،ومـن نـذر شـي اً منهـا فـإن نـذره ال ينعقـد ،ويـؤمر بفعـل
نقـيض مــا نـذر ،فيــؤمر مـن نــذر القيــام بـالقعود ،ومــن نـذر املشــي بــالركوب ،ومـن نــذر تـرك االســتظالل بــأن
يستظل ،ومن ترك الكالم بأن يتكلم ،وال كفارة عليه(.)2
واألدلة علئ ذلن:
 -1حديث ابن عباس-رضي اهلل عنهمـا -قـال :بينـا النـيب  ةطـب ،إذ هـو برجـل قـائم ،فسـأل
عنـه ،فقـالوا :أبـو إسـرائيل( ،)3نـذر أن يقـوم وال يقعـد ،وال يسـتظل ،وال يـتكلم ،ويصـوم .فقــال
النيب « :مره فليتكلم وليستظل وليقعد ،وليتم صومه»(.)4
 -2وعن أنـس  أن النـيب  رأى شـيخاً يهـادى بـني ابنيـه ،قـال« :مـا بـال هـذام» ،قـالوا :نـذر
أن ميشي ،قال« :إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغين» ،وأمره أن يركب(.)5

( )1انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،496 -459 :8،املقدسي" ،املغـين" ،9-3/10 ،إبـراهيم بـن حممـد
ابن مفلح" .املبدع يف شر املقنع"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997/م).122 :8 ،
( )2انظــر :عبــد الكــرمي بــن حممــد الرافعــي" .العزيــز بشــر الــوجيز"( .بــريوت :دار الفكــر( ،د.ت))،404 :12،
النووي" ،ا موع شر املهذب".49 :8،
( ) 3هو صحايب ،امسه قيصر العامري .وليس يف مجيع الصـحابة مـن يشـاركه يف امسـه وال يف كنيتـه ،وال لـه ذكـر إال
يف هــذا احلــديث .انظــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العسـقالين" .فــتح البــاري شــر صــحيح البخــاري" .عنايــة:
الشــيخ عبــد العزيــز بــن ب ــاز( ،الريــاض :رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــة واإلفتــاء باململكــة العربيــة الس ــعودية،
(د.ت)) ،590 :11 ،276 :1،النووي" ،هتذيب األمساء واللغات".175/2،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األميان والنذور :باب النذر فيما ال ميلك ويف معصية  143/8برقم (.)6704
( ) 5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب جزاء الصيد :باب من نذر املشي إىل الكعبة  20/3برقم (.)1865
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 -3أن التزام مثل تلك األمور فيه تضييق وتشديد ،وليس ذلك من شرعنا(.)1
 -4أنه نذر غري موجب لفعل ما نذره ،فلم يوجب كفارة ،كنذر املستحيل(.)2
املبحث الثالث :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف اآلداب الشرعية
ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :حكم التبول والتخلي يف الظل
اتفق الفقهاء على عدم جواز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس  ،لكن منهم
من قال بالكراهة ،وهذا مذهب احلنفية( ،)4واختاره بعض املالكية( ،)5وعليه أكثر الشافعية( ،)6وهو
الصحيح عند احلنابلة(.)7
وصر بالتحرمي بعض فقهاء املالكية( ،)8والشافعية( ،)9وهو رواية عند احلنابلة(.)10
()3

األدلة:
 -1ما روى معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل « :اتقوا املالعن الثالثة :الرباز يف
( )1انظر :الرافعي" ،العزيز بشر الوجيز" ،404 :12،النووي" ،ا موع شر املهذب".496 :8،
( )2انظر :املقدسي" ،املغين".7/10 ،
( ) 3انظــر :حمم ــد بــن عب ــد الواحــد السيواس ــي (اب ــن اهلمــام)" .ف ــتح القــدير"( .ب ــريوت :دار الفك ــر( ،د.ت)):1،
 ،192املغ ــريب" ،مواه ــب اجللي ــل لش ــر خمتص ــر خلي ــل" ،277 :1 ،اخلطي ــب" :مغ ــين احملت ــاج"،158 :1 ،
املقدسي" ،املغين".122/1 ،
( )4انظر :الدمشقي" ،حاشية ابن عابدين" ،343 :1 ،حاشية الطحطاوي ص.53
( )5انظــر :حممــد بــن يوســف أيب عبــد اهلل امل ـواق املــالكي" .التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل"( .ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه1994/م) ،401 :1،املغريب" ،مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل".276 :1 ،
( )6انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،87 :2،اخلطيب" :مغين احملتاج".158 :1 ،
( )7انظ ــر :عب ــد اهلل ب ــن أمح ــد املقدس ــي" .الك ــايف يف فق ــه اإلم ــام أمح ــد"( .ط ،1ب ــريوت :دار الكت ــب العلمي ــة،
1414ه1994/م) ،98 :1،املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف".97 :1 ،
( )8انظر :حممد بن عبد اهلل اخلرشي" .شر خمتصر خليل للخرشي"( .بريوت :دار الفكر للطباعة( ،د.ت).144 :1 ،
( )9انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،87 :2،اخلطيب" :مغين احملتاج".158 :1 ،
( )10انظر :املقدسي" ،املغين" ،122/1 ،املـرداوي " ،اإلنصـاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف" ،97 :1 ،علـي
بن سليمان املرداوي" .تصحيح الفروع مع الفـروع" .حتقيـق :عبـد اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي( ،ط ،1بـريوت:
مؤسسة الرسالة1424 ،هـ2003/م).116 :1،
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املوارد( ،)1وقارعة الطريق ،والظل»(.)2
اللعانَـ ْ ِ
ني» ،قالوا :وما اللعَّانان يا رسول
 -2حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال« :اتقوا َّ
()3
اهللم قال« :الذي يتخلى يف طريق الناس ،أو يف ظلهم»  .ومعىن اللعانني :األمرين اجلالبني
للعن ألن من تغوط أو بال يف موضع مير به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه( .)4وأراد بالظل
مستظل الناس الذي اختذوه مقيالً( .)5وسواء كان الظل ظل شجر أو حائط ،وليس كل ظل حيرم
القعود عنده لقضاء احلاجة فقد قضاها حتت حائا()6ومعلوم أن له ظالً(.)7
وأحلق بعض الفقهاء( )8بالظل يف الصيف َم ْش َمس النَّاس يف أيام الشِّتاء ألن علة النهي أذية
( )1املوارد :هي طرق املاء ،واحدها :مورد ،وقيل املراد هبا :مناهل املاء ،أو األمكنة اليت يأيت إليها الناس .انظـر :محـد بـن
حممـد اخلطــايب" .معـامل الســنن"( .ط ،1حلـب :املطبعــة العلميـة1351 ،ه1932/م) ،19 :1،حممــد عبـد الــر وف
املناوي" .فيض القدير شر اجلامع الصغري"( .ط ،1مصر :املكتبة التجارية الكربى1356،ه).136 :1،
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الطَّهارة :باب املواضع اليت هنى النيب عن البول فيها 21/1،بـرقم (،)26
وابــن ماجــه يف ســننه ،كتــاب الطهــارة :بــاب النهــي عــن اخلــالء علــى قارعــة الطريــق 218/1،ب ـرقم (،)328
واحلــاكم يف مســتدركه ( .)167 /1وض ـ نـعفه ابــن القطــان واب ــن حجــر ،وصــححه احل ــاكم ،والــذهيب ،وحس ــنه
النووي ،واأللباين .انظر :العسقالين" ،التلخيص احلبري" 308 :1،واأللباين" ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل" ، 102-100 :1 ،حممد ناصر الدين األلباين" .غاية املرام يف ختـريج أحاديـث احلـالل واحلـرام".
(ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).22 :1،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة :باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل 226/1 ،برقم (.)269
( )4انظر :اجلـزري" ،النهايـة يف غريـب احلـديث" ،255 :4 ،اخلطـايب" ،معـامل السـنن" ،21 :1 ،املنـاوي" ،فـيض
القدير شر اجلامع الصغري".135 :1 ،
( )5انظر :اخلطايب" ،معامل السنن" ،21 :1 ،علـي بـن سـلطان اهلـروي" .مرقـاة املفـاتيح شـر مشـكاة املصـابيح".
(ط ،1بريوت :دار الفكر1422،ه2002/م).377 :1،
( )6كما يف حديث عبد اهلل بن جعفـر« : وكـان أحـب مـا اسـترت بـه رسـول اهلل  حلاجتـه ،هـدف أو حـائا
خنــل» الــذي أخرجــه مســلم يف صــحيحه ،كتــاب احلــيض :بــاب مــا يســترت بــه لقضــاء احلاجــة  268/1ب ـرقم
( .)342وحــائا خنــل يعــين :النخــل امللتــف ا تمــع ،كأنــه اللتفافــه حيــوش بعضــه إىل بعــض ،ويطلــق احلــائا
أيضـاً علــى الكثيــب وهــو :قطعــة مــن الرمــل مســتطيلة حمدودبــة تشــبه الربــوة .انظــر :اجلــزري" ،النهايــة يف غريــب
احلديث"  ،468 :1النووي" ،ا موع شر املهذب".77 :2،
( )7انظـر :املغـريب" ،مواهــب اجلليـل لشـر خمتصــر خليـل" ،277 :1 ،النـووي" ،ا مــوع شـر املهــذب"،86 :2،
البهويت" ،كشاف القناع".64 :1 ،
( )8انظ ــر :الدمش ــقي" ،حاش ــية اب ــن عاب ــدين" ،229 :1 ،املغ ــريب" ،مواه ــب اجللي ــل لش ــر خمتص ــر خلي ــل":1 ،
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املؤمنني يف أماكن اجتماعهم ،وليست من أجل الظل أو من أجل الشمس.

املطلب الثاني :حكم اجللوس بني الشمس والظل
من املسائل املتعلقة بالظل مسألة جلوس اإلنسان يف موضع بعض جسده يف الشمس،
وبعضه يف الظل.
ومل أجد من ذكر هذه املسألة من أصحاب املذاهب األربعة سوى احلنابلة ،فقد نقلوا عن اإلمام
أمحد أنه س ل عن اجللوس بني الشمس والظل فقال :مكروه(.)1
واستدلوا له مبا يلي:
()3
()2
 -1حديث أن النيب  هنى أن جيلس بني الضح والظل وقال« :جملس الشيطان» .
فهذا احلديث فيه هني عن اجللوس بني الشمس والظل واألصل محله على التحرمي ،لكن ورد ما
يصرفه عن التحرمي إىل الكراهة ،وهو حديث أيب هريرة  قال« :رأيت رسول اهلل  قاعداً يف فناء
الكعبة بعضه يف الظل ،وبعضه يف الشمس ،واضعاً إحدى يديه على األخرى»(.)4
 -2أن اإلنسان إذا جلس بني الشمس والظل فسد مزاجه وذلك الختالف حال البدن من املؤثرين
املتضادين(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،277اخلطيب" :مغين احملتاج" ،157 :1 ،الشر املمتع .128/1
( )1انظر :مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  ،4868/9موسى بن أمحد احلجاوي" .اإلقناع يف فقه اإلمـام
أمح ــد ب ــن حنب ــل" .حتقي ــق :عب ــد اللطي ــف حمم ــد موس ــى الس ــبكي( .ب ــريوت :دار املعرف ــة) ،21 :1،البه ــويت،
"كشاف القناع" ،79 :1 ،مطالب أويل النهي .63/1
( )2الضَّح :هو ضـوء الشـمس إذا اسـتمكن مـن األرض .انظـر :أمحـد بـن فـارس الـرازي" .مقـاييس اللغـة" .حتقيـق:
عبــد الســالم حممــد هــارون( .دار الفكــر1399 ،هــ1979/م) ،359 :3 ،واألنصــاري" .لســان العــرب":2 ،
 ،524املناوي" ،فيض القدير شر اجلامع الصغري".350 :6 ،
( )3أخرجه أمحد يف مسنده 147/24 ،برقم ( ،)15421واحلاكم يف مستدركه ،271/4وقـال اهليثمـي يف جممـع
الزوائد ( :60/8رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح غري كثري بن أيب كثري ،وهو ثقة) ،قال املنذري يف الرتغيب
والرتهيب ( :260/5سنده جيد).
( )4أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،باب ما جاء يف اجللوس بني الشمس والظل  335/3برقم (.)5989
( )5انظــر :اهلــروي" ،مرقــاة املفــاتيح شــر مشــكاة املصــابيح" ،2983 :7 ،املنــاوي" ،فــيض القــدير شــر اجلــامع
الصغري".350 :6 ،
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 -3أنه خروج عن العدل يف اجلسد ،نظري املشي يف نعل واحدة املنهي عنه (.)1
وسواء كان جلوسه بني الشمس والظل ابتداءً ،أو كان يف الظل مث حترك عنه فصار بعضه يف
الشمس وبعضه يف الظل.
()2
ويدل لذلك حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال« :إذا كان أحدكم يف الفيء فقلص
عنه الظل ،فصار بعضه يف الشمس ،وبعضه يف الظل ،فليقم»(.)3
وعن قيس بن أيب حازم()4عن أبيه :أنه جاء ورسول اهلل  ةطب ،فقام يف الشمس ،فأمر به
فحول إىل الظل(.)5
املبحث الرابع :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف املعامالت
ويشتمل على:
اإلجارة على االستظالل
يذكر الفقهاء مسألة اإلجارة على االستظالل يف شروط إجارة املنافع ،حيث اشرتطوا النعقاد
اإلجارة عليها أن تكون املنفعة متقومة مقصودة االستيفاء بالعقد.
قال القرايف(( :)6مىت اجتمعت يف املنفعة مثانية شروط ملكت باإلجارة – :وذكر منها -الثالث:
كون املنفعة متقومة احرتازاً من التافه احلقري الذي ال يقابل بالعوض) (.)1
( ) 1انظر :عبد اهلل بن مانع الغبيوي" ،لب اللباب"( .الرياض :جامع ابن القيم( ،د.ت)) ،ص.80
( )2قلص الشيء يقلص قلوصاً :تداىن وانضم ،وقلص الظل يقلص عين قلوصاً :انقبض وانضم وانـزوى .انظـر :الـرازي،
"مقاييس اللغة" ،21 :5 ،واألنصاري" .لسان العرب" ،79 :7،مصطفى" ،املعجم الوسيط".755 :2 ،
( ) 3أخرجه أبو داود يف سننه ،أول كتاب األدب :باب يف اجللوس بنب الظل والشمس  195/7بـرقم (،)4821
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 491/2برقم ( ،)837ويف صحيح اجلامع  191/1برقم (.)748
( )4قيس بن أيب حازم األمحسي ،مل ير النيب  يف عهده ،وهـو مـن كبـار التـابعني ،شـهد أبـا بكـر الصـديق ،
وروى عنه ،وعن مجيع العشرة إال عبد الرمحن بـن عـوف فإنـه مل حيفـظ لـه عنـه شـيء ،مـات سـنة 98ه.انظـر:
اهلامشي" ،الطبقات الكربى" ،131 :6،القرطيب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب".1285 :3 ،
( ) 5أخرجه أبو داود يف سننه ،أول كتاب األدب :باب يف اجللوس بنب الظل والشمس  196/7برقم (.)4822
( ) 6هـو أمحــد بـن ادريــس بــن عبـد الــرمحن الصــنهاجي القـرايف ،شــهاب الـدين ،أبــو العبــاس ،فقيـه ،أصــويل ،مفســر،
ومشارك يف علوم أخرى .مـن تصـانيفه :الـذخرية يف الفقـه ،شـر التهـذيب ،شـر حمصـول فخـر الـدين الـرازي،
التنقــيح يف أصــول الفقــه ،وأنـوار الــربوق يف أنـواء الفــروع يف أصــول الفقــه ،تــويف بــدير الطــني بــالقرب مــن مصــر
القدمية سـنة 682ه ودفـن بالقرافـة .انظـر :الصـفدي" .الـوايف بالوفيـات" ،147 :6 ،يوسـف بـن تغـري بـردي
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وقال يف مغين احملتاج( :ويشرتط كون املنفعة متقومة ،مل يرد باملتقومة هنا مقابلة املثلية ،بل ما هلا
قيمة ليحسن بذل املال يف مقابلتها ،كاست جار دار للسكىن واملسك والرياحني للشم ،فإهنا إذا مل تكن
سفها وتبذيراً) (.)2
هلا قيمة إما حلرمتها ،أو خلستها ،أو قلتها يكون بذل املال يف مقابلتها ً
وقد ذكروا من أمثلة تلك املنافع منفعة االستظالل سواء كان ذلك بشجر ،أو حائط ووومها،
واختلفوا يف حكم اإلجارة هلا بناء على اختالفهم يف اعتبارها منفعة متقومة أم ال ،وذلك على قولني:
القول األول :ال تصح اإلجارة على االستظالل ،وهو قول احلنفية( ،)3واملالكية( ،)4ووجه
عند الشافعية(.)5
واستدلوا لذلن بما يلي:
 -1أن منفعة االستظالل منفعة غري مقصودة ،وليست متقومة شرعاً لو تلفت(.)6
 -2أنه ميلك االستظالل من غري إذن صاحب العني ذات الظل إذا وقع يف غري ملكه ،أو يف موضع
مبا  ،فيكون بذل املال فيه سفهاً ،وأخذه من أكل املال بالباطل(.)7
القول الثاني :صحة اإلجارة على االستظالل ،وهو أحد الوجهني عند الشافعية( ،)1واملذهب
عند احلنابلة(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلنفــي" .املنه ــل الصــايف واملس ــتوع بعــد ال ـوايف" .حتقيــق :حمم ــد حممــد أم ــني( .القــاهرة :اهلي ــة املص ـرية العام ــة
للكت ــاب( ،د.ت)) ،234 :1 ،عم ــر ب ــن رض ــا الدمش ــقي" .معج ــم امل ــؤلفني"( .ب ــريوت :دار إحي ــاء الـ ـرتاث
العريب( ،د.ت)).158 :1،
( )1أمحد بن إدريس القرايف" .أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( .عامل الكتب( ،د.ت)) ،4-3 :4،وانظر :حممد بن
قاسم األنصاري" .شر حدود ابن عرفة"( .ط ،1املكتبة العلمية1350،ه) ،ص.397 :
( )2اخلطيب" :مغين احملتاج".335 :2 ،
( )3انظر :السرخسي" ،املبسوط" ،36 :14 ،نظام الدين البلخي" .الفتاوى اهلندية"( .ط ،2بريوت :دار الفكر،
1310هـ) ،411 :4 ،الكاساين" ،بدائع الصنائع".176-175 :4 ،
( )4انظر :حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشر الكبري"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).19 :4 ،
( ) 5انظر :حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين" .البيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي" .حتقيـق :قاسـم حممـد النـوري،
(ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،هـ2000/م).292 :7 ،
( )6انظــر :الدســوقي" ،حاشــية الدســوقي علــى الشــر الكبــري" ،19 :4 ،العمـراين" .البيــان يف مــذهب اإلمــام الشــافعي"،
.292 :7
( )7انظر :العمراين" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" ،292 :7 ،أمحد بن حممد ابن الرفعة األنصاري" .كفاية
النبيه يف شر التنبيه" .حتقيق :جمدي باسلوم( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م).210 :11،
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واستدلوا لذلن بما يلي:
 -1أن هذه املنفعة مقصودة متقومة مهمة .
 -2أن منفعة االستظالل منفعة مباحة مقصودة ميكن استيفا ها مع بقاء العني فجاز است جارها
كاحلبال ،واخلشب والشجر املقطوع(.)4
()3

الراجح:
الذي يظهر رجحانه -واهلل أعلم -صحة اإلجارة على االستظالل وجوازها ،وذلك ألنه منفعة
مقصودة متقومة ،وما استدل به املانعون -من كون بذل املال يف ذلك من السفه ،وأخذه من أكل املال
بالباطل ألنه ميلك االستظالل من غري إذن صاحب العني ذات الظل إذا وقع يف غري ملكه ،أو يف
موضع مبا  -جياب عنه بأن است جارها له فائدة وهو األمن من إزالة العني ،وكذلك فيما إذا كان الظل
لشجر ال يصل إىل املوضع الذي يراد االستظالل فيه إال بإمالتها فيستأجرها ليميلها ألجل
االستظالل(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :العمراين" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" ،292 :7 ،املاوردي" ،احلاوي الكبري".391 :7 ،
( )2انظر :املقدسي" ،املغين" ،405/5 ،البهويت" ،كشاف القناع".562 :3 ،
( )3انظر :النووي" ،روضة الطالبني وعمدة املفتني".177 :5 ،
( )4انظر :املقدسي" ،املغين" ،405/5 ،البهويت" ،كشاف القناع".562 :3 ،
( ) 5انظر :األنصاري" ،كفاية النبيه يف شر التنبيه".210 :11 ،
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اخلامتة
وتشتمل على نتائج البحث اليت توصل إليها الباحث ،وبعض التوصيات اليت يراها.
أوالا -النتاكج:
من نتائج البحث اليت توصل إليها الباحث ،ما يلي:
 -1أن ِ
الض ِح ،هو ضوء شعاع الشمس ،وله استعماالت متعددة يف اللغة ،جيعل
الظل هو نقيض ِّ
بعض أهل اللغة الفيء والظل مبعىن واحد دون تفريق ،وفرق بعضهم فقال :الفيء ِ
بالعشي،
ن
والظِّل بالغَداةِ.
 -2أن املراد بالظل يف هذا البحث هو :ظالل األجسام بعد طلوع الشمس.
 -3من مسائل العبادات اليت ينبين فيها احلكم على الظل ،مسألة حتديد وقت الصالة دخوالً
وخروجاً ،وذلك يف آخر وقت صالة الظهر وأول وقت صالة العصر.
 -4ال خالف بني الفقهاء يف أن وقت صالة الظهر يدخل بزوال الشمس.
 -5اختلف الفقهاء يف آخر وقت الظهر وأول وقت العصر على ثالثة أقوال :أحدها :أن آخر وقت
الظهر هو بلوي ظل كل شيء مثله غري ظل الزوال ،وهذا هو أول وقت العصر أيضاً ،والثاين :أن
آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه ،سوى ظل الزوال ،كما أن وقت العصر يدخل
هبذا املقدار من الظل ،والقول الثالث :أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى
يفء الزوال ،وال يدخل وقت العصر حىت يصري ظل كل شيء مثليه فيكون بني وقت الظهر
والعصر وقت مهمل كما بني الظهر والفجر.
 -6الراجح -والعلم عند اهلل -أن آخر وقت الظهر أن يصري ظل كل شيء مثله سوى يفء الزوال.
 -7أمجع أهل العلم على أن الرجل احملرم ال جيوز له أن يغطي رأسه مبالصق له يف اإلحرام.
 -8ال خالف يف جواز استظالل الرجل مبا ال يالصق رأسه عا يتظلل به ثابتاً يف أصل تابع له ،كبناء
من حائط وسقف وخيمة وووها.
 -9اختلف الفقهاء يف االستظالل مبا ليس ثابتاً كاحململ وما كان مثله على ثالثة أقوال :أحدها:
جواز االستظالل ،والثاين :الكراهة ،والثالث :التحرمي.
 -10الراجح -واهلل أعلم -جواز االستظالل باحململ وما مان مثله كالشمسية بدون كراهة لثبوت
االستظالل عن النيب .
 -11أن نذر اإلنسان ترك االستظالل عن الشمس وووه مثل نذر القيام وعدم القعود ،ونذر املشي
وعدم الركوب ،ونذر السكوت وعدم الكالم ليس من النذر يف طاعة اهلل تعاىل ،وال يبتغى هبا
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وجهه سبحانه ،بل هو ِمن باب احلرج واملشقَّة ،فال يصح وال ينعقد.
 -12اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس لكن منهم من
محله على الكراهة ،وصر بعضهم بالتحرمي.
 -13كراهة جلوس اإلنسان يف موضع بعض جسده يف الشمس ،وبعضه يف الظل.
 -14اختلف الفقهاء يف حكم اإلجارة على االستظالل على قولني :أحدمها :ال تصح اإلجارة،
والثاين :صحتها .والراجح -واهلل أعلم -صحة اإلجارة على االستظالل وجوازها ،وذلك ألنه
منفعة مقصودة متقومة.
ثاني ا -التوصيات:
أما أبرز توصيات البحث فهي:
 -1احلاجة إىل العناية مبسائل الفقه املتعلقة بقضية واحدة يف أبواب متفرقة من كتب الفقهاء املصنفة
على مر العصور ،وذلك جبمعها وإظهارها للناس تسهيالً هلم وتذكرياً ،وهذا هو دور أهل العلم
وطلبته ،والباحثني فيه.
 -2أنه ينبغي على عامة املسلمني التفقه يف دينهم ،والبحث عن حكم الشرع يف مسائل حياهتم،
حيث ال جتد قضية مهما صغرت إال وللشرع فيها حكم ،وخصوصاً يف هذا العصر الذي متيز
بسهولة البحث عن املعلومة ،وتوافر طلبة العلم الذين انربوا لبحث مسائله ،ومجعها ،وجتليتها
للناس.
 -3أنه جيب على املؤسسات العلمية والثقافية واإلعالمية يف بالد املسلمني نشر البحوث والدراسات
اليت هتتم ببيان أحكام اإلسالم يف شىت جوانب احلياة توعية للناس ،وإعانة هلم على االلتزام
بأحكام الدين وشعائره.
من به من التوفيق إلمتامه ،وأسأله تعاىل أن جيعله
وخامتة هذا البحث أمحد املوىل سبحانه على ما َّ
يف ميزان حسنات كاتبه ،وأن يرزقه القبول ،وأن ينفع به ،وأن يتقبل ما فيه من الصواب ،ويغفر النقص
واخللل واخلطأ فيه ،فإن الكمال هلل وحده ،وصلى اهلل وسلم على سيد خلقه ،وحجة اهلل على عباده.

- 560 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
ابـ ـ ــن حنبـ ـ ــل ،أمحـ ـ ــد بـ ـ ــن حممـ ـ ــد" .املسـ ـ ــند" .شـ ـ ــر  :أمحـ ـ ــد حممـ ـ ــد شـ ـ ــاكر( ،مصـ ـ ــر :دار املعـ ـ ــارف،
1377هـ1958/م).
ابن خلكان ،أمحد بن حممد" .وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان" .حتقيـق :إحسـان عبـاس( ،بـريوت:
دار صادر( ،د.ت)).
اب ــن س ــيده ،عل ــي ب ــن إمساعي ــل" .احملك ــم واحمل ــيط األعظ ــم" .احملق ــق :عب ــد احلمي ــد هن ــداوي( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه2000/م).
ابــن ضــويان :إب ـراهيم بــن حممــد" .منــار الســبيل يف شــر الــدليل" .حتقي ـق :زهــري الشــاويا( ،الطبعــة
السابعة ،بريوت :املكتب اإلسالمي1409 ،ه1989/م).
ابـ ــن مفل ـ ــح ،إب ـ ـراهيم ب ـ ــن حمم ـ ــد" .املبـ ــدع يف ش ـ ــر املقن ـ ــع"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1418ه1997/م).
ابن امللقن ،عمر بن علـي بـن أمحـد" ،التوضـيح لشـر اجلـامع الصـحيح" ،احملقـق :دار الفـال للبحـث
العلمي وحتقيق الرتاث( ،ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،هـ2008 /م).
األلب ـ ــاين ،حمم ـ ــد ناص ـ ــر ال ـ ــدين" .إرواء الغلي ـ ــل يف خت ـ ـريج أحادي ـ ــث من ـ ــار الس ـ ــبيل" .إش ـ ـراف :زه ـ ــري
الشاويا( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هـ 1985/م).
األلبــاين ،حممــد ناصــر الــدين" .صــحيح اجلــامع الصــغري وزياداتــه"( .ط ،2بــريوت :املكتــب اإلســالمي،
1408هـ1988/م).
األلباين ،حممد ناصر الدين" .غايـة املـرام يف ختـريج أحاديـث احلـالل واحلـرام"( .ط ،3بـريوت :املكتـب
اإلسالمي1405 ،ه).
األلباين ،حممد ناصر الدين".سلسـلة األحاديـث الصـحيحة"( .ط ،1الريـاض :مكتبـة املعـارف للنشـر،
(د.ت)).
األنصاري ،أمحد بن حممد ابـن الرفعـة" .كفايـة النبيـه يف شـر التنبيـه" .حتقيـق :جمـدي باسـلوم( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م).
األنصاري ،حممد بن قاسم" .شر حدود ابن عرفة"( .ط ،1املكتبة العلمية1350،ه).
األنصاري ،حممد بن مكرم" .لسان العرب" ( ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).
آل جمنـاء ،أمحــد بــن خالــد " :أحكــام الظــل يف أبـواب العبــادات واآلداب -روايــة ودرايــة" ،جملــة العلــوم
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الشـ ــرعية الصـ ــادرة عـ ــن عمـ ــادة البحـ ــث العلمـ ــي جبامعـ ــة اإلمـ ــام حممـ ــد بـ ــن سـ ــعود اإلسـ ــالمية،
العدد( ،43ربيع اآلخر 1438هـ).165 ،161 :
البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل بــن إب ـراهيم" .التــاريخ الكبــري"( .حي ـدر آبــاد :دائــرة املعــارف العثمانيــة،
(د.ت)).
البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل" .صــحيح البخــاري" .عنايـة :مصــطفى ديــب البغــا( ،ط ،1بــريوت :دار
القلم1401 ،هـ1981/م).
ال ـ ــبالدي ،ع ـ ــاتق ب ـ ــن غي ـ ــث" .مع ـ ــامل مك ـ ــة التارةي ـ ــة واألثري ـ ــة"( .ط ،1دار مك ـ ــة للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع،
1400ه1980/م).
البلخي ،نظام الدين" .الفتاوى اهلندية"( .ط ،2بريوت :دار الفكر1310 ،هـ).
البه ــويت ،منص ــور ب ــن ي ــونس" .كش ــاف القن ــاع ع ــن اإلقن ــاع" .حتقيـ ـق :جلن ــة يف وزارة الع ــدل( .ط،1
اململكة العربية السعودية1421 ،هـ2000/م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى" .ســنن الرتمــذي" .حتقي ـق وتعليــق :أمحــد حممــد شــاكر ،وحممــد ف ـؤاد عبــد
الباقي( ،ط ،2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب1395 ،هـ1975/م).
الثعليب ،عبد الوهـاب بـن علـي" .التلقـني يف الفقـه املـالكي" .حتقيـق :حممـد بـو خبـزة احلسـين التطـواين،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425،ه2004/م).
اجلزري ،املبارك بن حممد بن األثري" .النهاية يف غريب احلديث واألثـر" .حتقيـق :طـاهر الـزاوي وحممـود
الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399،هـ1979/م).
اجلزري ،علي بن أيب الكرم ابن األثري" .أسد الغابة"( .بريوت :دار الفكر1409 ،هـ1989 /م).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحا تاج اللغة وصحا العربية" .حتقيـق :أمحـد عبـد الغفـور عطـار،
(ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407،ه1987/م).
اجليــاين ،حممــد بــن عبــد اهلل ،ابــن مالــك الطــائي" .إكمــال اإلعــالم بتثليــث الكــالم" .حتقيــق :ســعد بــن
محدان الغامدي( ،ط ،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى1404 ،ه1984/م).
احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى املقدسي" .اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيـق :عبـد
اللطيف حممد موسى السبكي( .بريوت :دار املعرفة).
احلنفــي ،يوســف بــن تغــري بــردي".املنهــل الصــايف واملســتوع بعــد ال ـوايف" .حتقي ـق :حممــد حممــد أمــني.
(القاهرة :اهلي ة املصرية العامة للكتاب( ،د.ت)).
- 562 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل" .شر خمتصر خليل للخرشي"( .بريوت :دار الفكر للطباعة( ،د.ت).
اخلطايب ،محد بن حممد" .معامل السنن"( .ط ،1حلب :املطبعة العلمية1351 ،ه1932/م).
اخلطيب ،حممد الشـربيين" .مغـين احملتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج"( .بـريوت :دار إحيـاء الـرتاث
العريب1422 ،هـ2001/م).
الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة" .حاشــية الدســوقي علــى الشــر الكبــري"( .بــريوت :دار الفكــر،
(د.ت)).
الدمش ــقي ،إمساعي ــل ب ــن عم ــر ب ــن كث ــري" .التكمي ــل يف اجلَ ــر والتـ َّْع ــديل ومعرف ــة الثِ َقـ ـات والض ــعفاء
وا اهيل" .حتقيق :شادي بن حممـد بـن سـامل آل نعمـان( ،ط ،1الـيمن :مركـز النعمـان للبحـوث
والدراسات1432 ،هـ2011/م).
الدمشقي ،عمر بن رضا" .معجم املؤلفني"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ت)).
الدمشــقي ،حممــد أمــني بــن عابــدين" .حاشــية ابــن عابــدين" رد احملتــار علــى الــدر املختــار" ،حتقيــق:
حممد حالنق ،وعامر حسني( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1419 ،هـ1998/م).
ال ــدينوري ،عب ــد اهلل ب ــن مس ــلم ب ــن قتيب ــة ،أدب الكات ــب ،حتقي ــق :حمم ــد ال ــدايل ،ب ــريوت :مؤسس ــة
الرسالة( ،د.ت).
الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان" .تــاريخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري َواألعــالم" .حتقيــق :الــدكتور
عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).
بشار ن
ال ـ ــذهيب ،حمم ـ ــد ب ـ ــن أمح ـ ــد ب ـ ــن عثم ـ ــان ".ت ـ ــذكرة احلف ـ ــاظ"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1419ه1998/م).
الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان" .ســري أعــالم النــبالء" .حتقي ـق :جمموعــة مــن احملققــني بإش ـراف
شعيب األرنا وط( ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م).
ال ـ ـرازي ،أمح ـ ــد ب ـ ــن ف ـ ــارس" .مق ـ ــاييس اللغ ـ ــة" .حتقي ـ ــق :عب ـ ــد الس ـ ــالم حمم ـ ــد ه ـ ــارون( .دار الفك ـ ــر،
1399هـ1979/م).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد" .العزيز بشر الوجيز"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
الرمل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن أيب العب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس" .هناي ـ ـ ـ ـ ـ ــة احملت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج إىل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــر املنه ـ ـ ـ ـ ـ ــاج"( .ب ـ ـ ـ ـ ـ ــريوت :دار
الفكر1404،هـ1984/م).
الروياين ،عبد الواحد بن إمساعيل" .حبر املذهب" .حتقيـق :طـارق السـيد( .ط ،1بـريوت :دار الكتـب
العلمية2009،م).
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ـرزاق احلســيين" .تــاج العــروس مــن ج ـواهر الق ــاموس" .حتقي ــق:
َّ
حممــد بــن عبــد الـ ن
حممــد بــن ن
الزبيــدي ،ن
جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية( ،د.ت)).
الزيلعي ،عثمان بن علي" .تبيـني احلقـائق شـر كنـز الـدقائق" (ط ،1القـاهرة :املطبعـة الكـربى األمرييـة
 بوالق1313 ،ه).السبكي ،عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين" .طبقـات الشـافعية الكـربى" .حتقيـق :حممـود الطنـاحي ،وعبـد
الفتا احللو( .ط ،2الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413،هـ).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود"( .القاهرة :دار احلديث1408 ،هـ1988/م).
السرخسي ،حممد بن أمحد" .املبسوط" (بريوت :دار املعرفة1414 ،ه1993/م).
الســعدي ،عبــد الــرمحن بــن ناصــر" .تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان" .حتقيــق :عبــد الــرمحن
بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1420،ه2000/م).
الس ـ ـ ـ ــمرقندي ،حمم ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن أمح ـ ـ ـ ــد ".حتف ـ ـ ـ ــة الفقهـ ـ ـ ـ ــاء"( .ط ،2ب ـ ـ ـ ــريوت :دار الكت ـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ـ ــة،
1414ه1994/م).
السيواسي ،حممد بن عبد الواحد (ابن اهلمام)" .فتح القدير"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
السـيوطي ،مصــطفى بــن ســعد" .مطالــب أويل النهــى يف شــر غايــة املنتهــى"( .ط ،2بــريوت :املكتــب
اإلسالمي1415 ،هـ1994/م).
الشــافعي ،حممــد بــن إدريــس" .األم" .حتقيــق :علــي حممــد ،وعــادل أمحــد( ،بــريوت :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب1422 ،هـ2001/م).
الصــفدي ،خليــل بــن أيبــك" .ال ـوايف بالوفيــات" .حتقي ـق :أمحــد األرنــا وط وتركــي مصــطفى( ،بــريوت:
دار إحياء الرتاث1420 ،ه2000/م).
ص ــال ال ــدين ،حمم ــد ب ــن ش ــاكر" .فـ ـوات الوفي ــات"( .ط ،1حتقي ــق :إحس ــان عب ــاس ،ب ــريوت :دار
صادر1973،م).
الطربي ،حممد بن جرير" .جامع البيان يف تأويل القرآن" .احملقـق :أمحـد حممـد شـاكر( ،ط :1بـريوت:
مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000/م).
الطحطـاوي ،أمحــد بــن حممــد" .حاشــية الطحطــاوي علـى مراقــي الفــال شــر نــور اإليضــا " ،احملقــق:
حممد عبد العزيز اخلالدي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997 /م).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .الشر املمتع على زاد املستقنع"( .ط ،1دار ابن اجلوزي1422 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صاحل".املنتقى من فرائد الفوائد"( .الرياض :دار الوطن للنشر1424 ،ه).
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العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر" .التلخــيص احلبــري يف ختـريج أحاديــث الرافعــي الكبــري"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1989/م).
العس ــقالين ،أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر" .هت ــذيب الته ــذيب" (ط ،1اهلن ــد :مطبع ــة دائ ــرة املعـ ــارف
النظامية1326،ه).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" .فتح الباري شر صحيح البخاري" .عنايـة :الشـيخ عبـد العزيـز
بن باز( ،الرياض :رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية( ،د.ت)).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد بـن أمحـد بـن حجـر" .اإلصـابة يف متييـز الصـحابة" .حتقيـق :عـادل
أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
العم ـراين ،حي ــىي ب ــن أيب اخل ــري ب ــن س ــامل" .البيــان يف م ــذهب اإلم ــام الش ــافعي" .حتقي ــق :قاس ــم حمم ــد
النوري( ،ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،هـ2000/م).
العيـ ـ ـ ــين ،حممـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ــن أمحـ ـ ـ ــد" .البنايـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــر اهلدايـ ـ ـ ــة"( .ط ،1بـ ـ ـ ــريوت :دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة،
1420ه2000/م).
الغبيوي ،عبد اهلل بن مانع" .لب اللباب"( .الرياض :جامع ابن القيم( ،د.ت)).
الغرناطي ،حممد بن أمحد بن جزي" .القوانني الفقهية"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصبا املنري"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث1421 ،هـ2000/م).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( .عامل الكتب( ،د.ت)).
القرطيب ،حممد بن أمحد بـن رشـد" .البيـان والتحصـيل والشـر والتوجيـه والتعليـل ملسـائل املسـتخرجة".
حتقيق :حممد حجي وآخرون( ،ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي1408،ه1988/م).
القرطيب ،حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن رشـد" .بدايـة ا تهـد وهنايـة املقتصـد"( .القـاهرة :دار احلـديث،
1425هـ2004/م).
القــرطيب ،حممــد بــن أمحــد" .اجلــامع ألحكــام القــرآن" .حتقيــق :أمحــد الــربدوين وإبـراهيم أطفــيا( ،ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384،ه1964 /م).
القــرطيب ،يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري" .االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب".
احملقق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992/م).
القــزويين ،حممــد بــن يزيــد" .ســنن ابــن ماجــه" .حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي( ،بــريوت :دار الكتــب
العلمينة( ،د.ت)).
القشريي ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .عناية :حممد فؤاد عبد الباقي( ،توزيع :رئاسـة إدارات
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البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية1400،هـ1980/م).
القطيعي ،عبد املؤمن بن عبـد احلـق" .مراصـد االطـالع علـى أمسـاء األمكنـة والبقـاع"( .ط ،1بـريوت:
دار اجليل1412 ،ه).
الكاســاين ،أليب بكــر بــن مســعود" .بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الش ـرائع"( .ط ،2بــريوت :دار الكتــب
العلمية1406 ،ه1986/م).
الكــردي ،عثمــان بــن عمــر ابــن احلاجــب" .جــامع األمهــات" .حتقيــق :أبــو عبــد الــرمحن األخضــري،
(ط ،2اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع1421 ،ه2000/م).
املالكي ،حممد بـن يوسـف أيب عبـد اهلل املـواق" .التـاج واإلكليـل ملختصـر خليـل"( .ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه1994/م).
املــاوردي ،علــي بــن حممــد" .احلــاوي الكبــري" .حتقيــق :علــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999/م).
املــرداوي ،علــي بــن ســليمان الدمشــقي" .اإلنصــاف يف معرفــة الـراجح مــن اخلــالف"( .ط  ،2بــريوت:
دار إحياء الرتاث العريب).
املرداوي ،علـي بـن سـليمان" .تصـحيح الفـروع مـع الفـروع" .حتقيـق :عبـد اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ2003/م).
املروزي ،إسحاق بن منصور" .مسائل اإلمام أمحد وإسـحاق بـن راهويـه"( .ط ،1اجلامعـة اإلسـالمية:
عمادة البحث العلمي1425 ،ه2002/م).
مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون" .املعجم الوسيط"( .دار الدعوة( ،د.ت)).
املغـ ــريب ،حممـ ــد ب ـ ــن حممـ ــد" .مواه ـ ــب اجلليـ ــل لش ـ ــر خمتصـ ــر خلي ـ ــل"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الفك ـ ــر،
1398هـ).
املقدس ـ ـ ـ ــي ،عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرمحن ب ـ ـ ـ ــن إب ـ ـ ـ ـ ـراهيم" .الع ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ــدة"( .الق ـ ـ ـ ــاهرة :دار احل ـ ـ ـ ــديث،
1424ه2003/م).
املقدس ــي ،عب ــد اهلل ب ــن أمح ــد ب ــن قدام ــة" .املغ ــين" .حتقي ــق :عب ــد اهلل الرتك ــي( .ط ،3الري ــاض :وزارة
الشؤون اإلسالمية1417 ،هـ1997/م).
املقدســي ،عبــد اهلل بــن أمحــد" .الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد"( .ط ،1بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
1414ه1994/م).
املنــاوي ،حممــد عبــد الــر وف" .فــيض القــدير شــر اجلــامع الصــغري"( .ط ،1مصــر :املكتبــة التجاريــة
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الكربى1356،ه).
املنبجــي ،حممــد علــي " .اللبــاب يف اجلمــع بــني الســنة والكتــاب" .حتقيــق :حممــد فضــل امل ـراد( ،ط،2
دمشق :دار القلم1414،ه1994/م).
املنــذري ،عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي" .الرتغيــب والرتهيــب مــن احلــديث الش ـريف" .ضــبط أحاديثــه:
مصطفى حممد عمارة( ،ط ،3مصر :مكتبة مصطفى البايب احلليب1388،ه1968/م).
النســائي ،أمحــد بــن شــعيب" .ســنن النســائي" .حتقيــق :عبــد الفتــا أبــو غــدة( ،ط ،2حلــب :مكتــب
املطبوعات اإلسالمية1986/1406،م).
النووي ،حيىي بن شرف" .ا موع شر املهذب"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
النووي ،حيىي بن شرف" .هتذيب األمساء واللغات"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).
النــووي ،حيــىي بــن شــرف" .روضــة الطــالبني وعمــدة املفتــني" .حتقيــق :زهــري الشــاويا( ،ط ،3بــريوت:
املكتب اإلسالمي1412 ،ه1991/م).
النيس ــابوري ،احلس ــن ب ــن حمم ــد" .غرائ ــب الق ــرآن ورغائ ــب الفرق ــان" .حتقي ــق :زكري ــا عم ـريات( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه).
النيســابوري ،حممــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر" .األوســط يف الســنن واإلمجــاع واالخــتالف" .حتقيــق :أبــو
محاد صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرياض :دار طيبة1405 ،ه1985/م).
النيســابوري ،حممــد بــن عبــد اهلل" .املســتدرك علــى الصــحيحني" .حتقيــق :مصــطفى عبــد القــادر عطــا،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411،ه1990/م).
اهلــامشي ،حممــد بــن ســعد" .الطبقــات الكــربى" :حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1410،هـ1990/م).
اهلـ ـ ــروي ،عل ـ ـ ــي بـ ـ ــن س ـ ـ ــلطان" .مرق ـ ـ ــاة املفـ ـ ــاتيح ش ـ ـ ــر مشـ ـ ــكاة املص ـ ـ ــابيح" ( .ط ،1ب ـ ـ ــريوت :دار
الفكر1422،ه2002/م).
اهليثمي ،علـي بـن أيب بكـر" .جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد" .حتقيـق :حسـام الـدين القدسـي( ،القـاهرة:
مكتبة القدسي1414 ،ه1994/م).
اليحصــيب ،عيــاض بــن موســى" .مشــارق األن ـوار علــى صــحا اآلثــار"( .دار النشــر :املكتبــة العتيقــة،
(د.ت)).
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جهود علماء أصول الفقه يف حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية
مناذج خمتارة
Efforts of scholars of jurisprudence in Save the sources
of Islamic law _ Selected Models

إعداد:
د .سليمان بن حممد النجران
األستاذ املشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القييم

جهود علماء أصول الفقه في حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية  -نماذج مختارة ،د .سليمان بن محمد النجران

املستخلص
النااا ر أ أصااول الفقااه ،جيااد هورت مت صااال أ أفااا وج ييااد املريعيااة التش اريعية لل لااة ال ا جسااتق
منهااا األأكاااا غهااو ال اار األصاال ألصااول الفقااه؛ ألن غرضااه ا اار :ال ا هااو ضااج ماانه اسااتنجا
األأك اااا ،ال يك ااون وال بوي ااوه ه ا ا ا األص ا ا أوال ،غ ااال أك اال أن جيصا ا منهاي ااة اس ااتنجا األأك اااا ،وال
ب صااول يااررية ااار  ،رليهااا هالالت وب اراهة عيااة ،مث ي ا ض وضااا القوارااد ال ا جعااة النااا ر أ اسااتنجا
احلكاام الياامي ماال األصا الياامي ؛ لا ا يااان من لاال األصااول ماال جقرياار" :األهلااة" ألن الاادلي هااو الا
جي ااا ه ا يل ال رض ااة مع ااا :املري ااا التش اريع  ،وامل ا االس ااتنجا ؛ غاألهل ااة مي اااهر لاأك اااا الش ااررية،
وأص االها الا ا رلي ااه املعت ااد ،وها ا أيم ااا مع اادن ومكن ااس اس ااتنجا واس ااتنتا األأك اااا الش ااررية ،غاملريعي ااة
التشاريعية أوال ،مث اسااتنجا األأكاااا مرجا رليهااا؛ غتعاما رل اااص األصااول مااا يا هليا و اااي؛ يالكتااا
والساانة واإل اااق والقياااح واالستيااما و ااول اليااما واالستيااال ور ا أه ا املدينااة واالستمسااان
وغال الااالس مسااتويات :حتقيال الجااوت أصا الاادلي  ،مث حتقيال مواضااا الق عيااة والفنياة غيااه ،مث حتقياال القوارااد
واألصااول والشاارو ال ا حتقاال اسااتنجا احلكاام الشاارر الياامي ماال ه ا ا الاادلي  ،ومااا ججااايل ه ا ت األهلااة
ا تلفت الشرو والقوارد لك هليا منهاا ،يا ها ا مال أيا جاوغد ميااهر وياة واضامة ألها االيتهااه،
ججاان منه ااا أأكاااا الش اريعة لل كلف ااة مرار ا غيه ااا يليااات الش اريعة ومي اااحلها ومقاصاادها ا اص ااة والعام ااة
واجلسئية.
الكلماااا المفتاحيااة :أصااول الفقااه ،الش اريعة اإلسااالمية ،القاار ن الكاارم ،الساانة النجويااة ،الياامابة،
اإل اق.
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Abstract

Whoever conducts a painstaking study into Usool al-Fiqh –Fundamentals of
Islamic Jurisprudence-would certainly realise its inherent role in preserving and
reinforcing the legislative source of the religion [of Islam] which derives its
rulings from it ،this is the original purpose of Usool al-Fiqh; because its other
purpose: which is to control the method of deriving rulings ،could only be feasible
and acceptable when premised on original purpose. We can not deduce the
method of deriving rulings ،unless there are well established legal fundamentals ،
which have cogent legal indications and are based on substantial proofs ،after this ،
then comes the development of principles that would help the jurist in the
derivation of the correct ruling through the right principle; therefore ،the starting
point of Usool al-Fiqh is establishing: "the legal proofs. "; because the legal proof
is the component that combines these two purposes together،: the legislative
source ،and the derivative approach; legal proofs are the sources of the Shari'ah
rulings ،and their indispensable foundation ،these legals proofs are also the mines
from which the derivation of Shari'ah ruling ought to be tapped. For this ،the
legislative source comes first then the derivation of rulings could be premised on
it. The scholars of Usool relate with each legal proof on a general note -like the
Qur'an ،the Sunnah ،the scholarly consensus ،the legal analogy ،Al- Istishab
[maintaining the default state] ،the saying of a companion ،Al-Istislaah [rule of
benefit] ،the customs of the dwellers of Madinah ،Al-Istihsaan- in accordance
with three levels: firstly by proving the authenticity of the origin of the particular
proof ،followed by distinguishing the elements of qat'i [an indubitable proof] and
danni [a doubtful proof] in it ،and lastly by establishing rules and principles and
conditions that would lead to the derivation of the correct Shari'ah rulings from
such proof. Due the distictions among these proofs ،the conditions and rules for
each of them differ as well ،and this gives a jurist a wider scope of strong and
clear sources from which he could derive Shari'ah ruliongs for the legally
competent Muslims by considering the general maxims of the Shari'ah and its
benefits and its specific ،general ،and partial objectives.
Keywords:
Usool al-Fiqh ،Shari'ah -Islamic law- ،The Noble Quran ،Prophetic Sunnah ،
Companions ،Scholarly Consensus.
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املقدمة
احل اد الا أفااا ياريعته هلفااا أصااو ا ،وأفاا أأكامهااا هلفااا وارااد غه هااا ،غسا ت
وجعالاات رل ا األه اواص والشااهوات ،ومتنعاات وحتياانت راال العج ا واللهااو والج ا والعاادوان ،واليااال
والسالا رل مال أ ااا امللاة بااحلا وال هاان ،وبالعادل واإلأاان ،ورلا لاه وصامجه الا يل ذاهوا رال
السنة والقر ن بالجيان والجنان وبعد:
غإن الناا ر أ أصاول الفقاه ،جياد هورت مت صاال أ أفاا وج يياد املريعياة التشاريعية لل لاة الا
جستق منها األأكاا غهو ال ر األصل ألصول الفقه؛ ألن غرضاه ا ار :الا هاو ضاج مانه
اساتنجا األأكااا ،ال يكاون وال بوياوه أصاول األأكااا أوال؛ غ ال يعارا األهلاة يعارا أقيقااة
احلكم ي ا يقول ال ساي(ت505ها)(.)1
و د بدأ أفا مياهر األأكااا منا نمال اليامابة ا رضا ا رانهم ا رل اا ور اال ي اا أ
يتااا ا ر اار باال ا ااا ا رضا ا رنااه ا وا ياري القاضا  :بقمااائه بكتااا ا  ،غااإن جيااد
غجساانة رسااول ا صاال ا رليااه وساالم ،غااإن جيااد غج ااا ايت ااا رليااه الناااح؛ غااإن جيااد غياتهااد
رأيه()2؛ غ ريد حلفا الكتا الكرم ،والسنة النجوية امل هر  ،واإل اق.
غكاجاات املداغعااة وايفاغفااة أ ي ا رياار رل ا مياااهر األأكاااا رل ا أياادها؛ أفااا أص ا ،
وأفااا غهاام ،وأفااا ر ا ؛ وذ جعاارا األمااة التساااه أو التفاري بشا ص ماال أأكاااا الشاريعة رلا
مر ريورها ،ورندما بدأ جدويل العلوا؛ بدأ الت ايس بينهم أ أفا الشريعة؛ غنهمات يا ائفاة مال
العل اااص بناأي ااة م اال رل ااوا الشا اريعة ،أ اااغفة لل ريعي ااة التشا اريعية م اال يه ااتهم ،مب ااا يق اايم ج اااأيتهم
ويني ا رل ه ااا ،ذائ ااديل ر اال مي اااهر التش اريا م اال يه ااتهم ،وال أن العل اااص مل ااا رأوا االرت ااداص رل ا
مياهر التشريا وأصاول األأكااا ،بااال ااق جاار  ،والفهام الماعيم مار أ ار ؛ أسساوا أصاول الفقاه
يامااا ه ا ت امله ااة؛ غكاجاات و يفتااه األصاالية أفااا أصااول األأكاااا هلفااا أصاالها ،وأفااا غه هااا؛
و امة حلفا الع ؛ بجيان اجفراه ا سجماجه وجعاا ب ص احلكم ،غاال يشااريه أأاد غياه :ﱣﭐﳃﳄ

) (1أبو أامد حم د ال ساي" ،املستيف أ رلم األصول" ،2 ( .بدوت ،هار الكت العل ية)( :ص.)343
) (2رج ااد ا ال اادارم " ،س اانل ال اادارم " .حتقي اال أس ااة س االيم أس ااد ،1 ( ،الس ااعوهية :امل اان للنش اار والتوني ااا،
1412ها) .)71/1( :رجد ا بل حم د بل أ " ،ييجة مينم ابل أ ييجة" .حتقيال ي اال احلاوت،1 ( ،
الريا  :الريد1409 ،ه) ،)543/4( :السانل الكا للجيهقا ( ،)115/10و اال أساة أساد أ حتقيقاه
سنل الدارم " :وسناهت ييد".)71/1( :
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ﳅﳆﳇﱢ [الكهاام ،]26 :غااال يسااتق أأااد وال ينفااره هلكاام راال أك ااه سااجماجه ،ب ا
هو له ججا ،وي منانق حلك ه مل مل أ يهة ياجت ،وأرف ها :العق وا و .
ااال وماااا احلاارمة(ت478ه ا)" :أ عاات األمااة ا جااة رل ا أن ماال ااال ااوال ب ااد هلي ا  ،أو
أمااار منيااوبة يااررا ،غال ا يت س ا بااه با ا  ،مث أ ع اوا رل ا ب ااالن اججاااق ا ااو "( ،)1وحنااوت الااه
اإلبيار وغدمها مل رل اص األصول(.)2
مث اارروا أصااال ،وهااو املالنمااة بااة الاادلي واحلكاام ،غااال أكاام وال باادلي  ،وال هليا وال بوضااا
صامي لااه؛ غاالساتدالل الياامي غارق الجااوت الاادلي املعتا  ،و ا ا ال رل اااص أصاول الفقااه بو يفااة
أصااول الفقااه ،القائ ااة رلا أفااا الاادلي واحلكاام معااا؛ غ ياادومها ماال ااالل جعاريفهم ألصااول الفقااه،
وغرضااه ،وموضااوره ،وو امااة األهلااة اإل اليااة ،ومااا سااو األهلااة ماال مجاأ ا األصااول اهمااة وحمومااة
أو اا ،جقي هااا وجرراهااا وججينهااا؛ غااااص جعاما رل اااص األصااول مااا أصااول األأكاااا وها األهلااة ،وغاال
الالس مراج  :و امة ال اهة العقلية والنقلياة رلا أاياة الادلي  ،ي صا رااا أ يا هليا  .مث والجاات
هريااة أايااة الاادلي بااة الفاال واليقااة واإلل اااص واإلمهااال .مث النفاار أ القوار اد والق اواجة املرريااة أ
اسااتنجا األأكاااا الشااررية بواس ا ة ه ا ا الاادلي ؛ ي ا ه ا ا لت جياات املريااا الياامي لجناااص األأكاااا،
وه األهلة.
غكااان ه ا ا الجم ا ال ا أرهت منااه و هااار ه ا ا الاادور ألصااول الفقااه ل ا ال ي ااا راال لااة
الشريعة :األصولية والفرورية معا؛ و هارا ووبرانا ألمهيته ،وومسته ب ا ا" جهود علماء أصول الفقه فاي
حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية ،نماذج مختارة" ال اجتف ت ته ا
و احل د أوالا و را ا وغل املفرهات التالية:
تمهي ااد :أ جعري اام مف اارهات رنا اوان الجما ا جفي اايالا وو اااالا" :أص ااول الفق ااه"" ،مي اااهر"،
"الشريعة اإلسالمية".
المبحث األول :بناص أص املريعية التشريعية لاأكاا رند رل اص األصول:
امل ل األول :جيدير يت األصول با"ال أايم وال ا ".
) (1رجد املل رجد ا اجلوين" ،التلخيص أ أصول الفقه" .حتقيل حم د أسل ،1 ( ،بدوت :الكت العل ية،
1424ها).)314/3( ،
) (2اجفاار :رل ا اإلبيااار " ،التمقياال والجيااان أ ياار ال هااان أ أصااول الفقااه" .حتقياال ه .رل ا اجلسائاار ،1 ( ،
الكوي اات :هار الم ااياص1434 ،ه) ،)270/1( ،حم ااد األم ااة اجلك اان الش اانقي "أضا اواص الجي ااان أ ويم ااا
القر ن بالقر ن"( .لجنان :هار الفكر1415 ،ها).)305/7( ،
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امل ل ال اين :عية أصول الفقه لجناص املريعية التشريعية لاأكاا.
امل ل ال ال  :هي نة الشريعة رل العق رند األصولية.
امل ل الرابا :األأكاا املخارة منا مة ألصول الفقه.
المبحث الثاني :مكون أصول الفقه :مياهر التشريا اإل الية.
أير األصولية أصول مياهر التشريا.
المبحث الثالثْ :
المبحث الرابع :اية األصولية النص الشرر .
المبحث الخامس :هراسة مناذ خمتار حلفا أصول الفقه ألبرن مياهر األأكاا الشررية:
أوالا :الكتا الكرم ،الاجي ا :السنة النجوية امل هر رل صاأجها أغما الياال والساالا ،الال ا ا:
اإل ااق ،رابعاا :القياااح ،امساا :ااول اليااما رضا ا رنااه ،ساهساا :ر ا أها املدينااة ،سااابعا:
امليلمة املرسلة ،الامن ا :االستمسان.
مشكلة البحث:
جفهر مشكلة الجم مل الل األس لة التالية:
أسئلة البحث:
ح /ه يويد يهوه لعل اص أصول الفقه أ أفا مياهر الشريعة اإلسالمية؟
ح /ما ه العال ة بة مياهر الشريعة اإلسالمية ،وأصول الفقه؟
ح  /ييم است اق رل اص أصول الفقه أفا مياهر الشريعة اإلسالمية؟
أهداف الدراسة:
 -1و هار يهوه رل اص أصول الفقه أ أفا املريعية اليميمة ال جستق منها األأكاا الشررية.
 -2جوضااي يهااوه رل اااص أصااول الفقااه أ املالنمااة بااة الاادلي املعت ا واحلكاام الياامي  ،وراادا
االجفكاك بينه ا.
 -3بيان ال رق ال سلكها رل اص األصول أ أفا جيوص مياهر األأكاا.
 -4منا شة ج جيقية لدور أصول الفقه أ أفا أبرن مياهر أأكاا الشريعة اإلسالمية.
أهمية الدراسة:
 -1بيان املالنمة بة األهلة املعت  ،واألأكاا اليميمة ،وغل منه األصولية.
 -2ور و الق الفقه بال أصول رل الدلي واحلكم معا ،غوي ج ييد و يفة األصول أ أففه ا معا.
 -3وارهات الشجه رل احلكم الشرر  ،ال جره وال مبنه ر ل يام مقاا رل األصول.
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 -4و هار يهوه رل اص أصول الفقه أ أفا مريعية األمة التشريعية.
 -5اال تداص بعل اص األصول أ بناص منه يام للدغا رل أيا الشريعة واأل مل معينهم.
 -6لك نمل يجه ومشكالت أ أفا أصول التشريا جي وضا املناه املناسجة لك يجهة.
 -7التفرياال بااة مناااه االسااتدالل االيتهاااه واألصااول الا جسااتق منهااا األأكاااا ورمبااا أيا بعاال
ا ل بينه ا.
 -8در رل اص األصول رل متميص ي أص ليفر وا بة مو ل االرتجار ،ومراججه ،وموا ل اإلل اص.
الدراسات السابقة:
أسا ا الرا رلا مياااهر املعلومااات وأوريااة املعااارا أ ياغااة املكتجااات الا اساات عت الوصااول وليهااا
أيد مل يت ه ا العنوان ،ولكل ويدت بعل الدراسات ال ا جعلل يسئ ه ت الدراسة ،مل أمهها:
 -1جفري ااة احلك اام ،ومي اااهر التش اريا أ أص ااول الفق ااه اإلس ااالم  ،لل ااديتور أ ااد احلي اار  ،جكل اام غي ااه ر اال
مسااائ األصااول ،مقارجااا وموانجااا أ اوال األصاولية مااا بعمااها أ غالا مجاأ ااه ،جفاار أ مسااائ األصااول
هون غدها ،وويه االلتقاص اجلسئ ما الدراسة :أ ذير مياهر التشريا اإلسالم  ،ورنوان الجم .
 -2أصااول التش اريا اإلسااالم  ،للهاااه ياارو ،جكلاام غيااه راال أصااول الفقااه ،وراال االيتهاااه ،وأصااول األهلااة
م اال الق اارصان والس اانة ،واإل اااق ،والقي اااح ،ور اال املا ا اه الفقهي ااة الكا ا  ،ووي ااه جعل اال ها ا ا الجما ا
بالدراسة :جناول أصول التشريا وييفية هاللتها رل األأكاا ،وه ت الدراسة جناولت أصول التشريا.
 -3التيسااد أ التش اريا اإلسااالم  ،للااديتور منيااور احلفناااو  ،ج اارق ألصااول التيسااد ،أ المااروريات،
واحلايي ا ا ااات ،والتمس ا ا ااينيات ،مث جكل ا ا اام ر ا ا اال أم ل ا ا ااة أ الفق ا ا ااه اإلس ا ا ااالم للتيس ا ا ااد أ العج ا ا اااهات
واملعااامالت ،وأ ادا ااتم راال أسااجا التيسااد ،وويااه جعلقهااا بالدراسااة :م ا الش اريعة أ التيسااد
ي قيد مل مقاصد الشريعة ،وضج أصول الفقه ا.
 -4ما اانه التش ا اريا اإلسا ااالم وأك تا ااه ،حم ا ااد األما ااة با اال حم ا ااد املختا ااار با اال رجا ااد القا اااهر اجلكا اان
الشاانقي  ،جناااول غيااه أصااول و وارااد جعااوه وليهااا أأكاااا الش اريعة العل يااة والع ليااة .وويااه جعلقهااا
بالدراسة :يهة ضج أصول الفقه للمكم املررية أ استنجا أأكاا الشريعة.
 -5هراساات أ أصاول الفقاه :ميااهر التشاريا ،ملتااوي ال اييلا  ،ج ارق وا أهام ميااهر التشاريا ،وها
الكتااا والساانة ،والقوارااد األص اولية أ ي ا واأااد منه ااا .وويااه جعلقهااا بالدراسااة :ج صااي مياااهر
التشريا ورناية رلم األصول ه ا.
 -6ميااهر التشاريا اإلسااالم  ،ه .رجااح ياومان ،ج اارق غياه وا أهام مياااهر التشاريا اإلساالم األربعااة:
الكتا والسنة واإل اق والقياح ،مث ذير التشريا اإلسالم جارخييا ،هون ج رق ملوضوق الجم .
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متهيد يف تعريف مفردات البحث" :أصول الفقه" "مصادر" "الشريعة اإلسالمية"
المسألة األولى :تعريف مفرداا البحث تفصيال:
أوال :تعريف "أصول الفقه":
"أصااول الفقااه" مي ا ل مري ا ماال يل تااة "أصااول" و"غقااه" وحنتااا جعاارا ي ا لففااة منه ااا ،مث
جعوه وجعرا املي ل يامال" :أصول الفقه".
أ -جعري اام "أص ااول" ل ااة :أص ااول ااا أص ا  ،وأ الل ااة يتن اااو "األص ا " معني ااان متقارب ااان :أس اااح
ُصول(.)1
الش ص ،وأسفله و اردجهَ ،و َْ ُعهُ أ ُ
ب -معن يل ة "أص " أ االص ال :
ي اااص رن ااد رل اااص األص ااول لا اا"األص " أربع ااة مع ااان :األول" :ال اادلي " يق ااو م :أصا ا ها ا ت املسا ا لة
الكتااا والس اانة ،أ هليله ااا ،ومن ااه أيم ااا :أص ااول الفق ااه أ أهلت ااه" ،ال اااين" :الريمااان ،يق ااو م :األص ا
ب اراص ال مااة" ،ال ال ا " :القارااد املساات ر ؛ يق ااو م وباأااة امليت ااة لل م ا ر رل ا ااالا األص ا " ،الراب ااا":
اليور املقيس رليها(.)2
ج -معن يل ة "غقه" أ الل ة :يتدر معن الفقه أ الل اة مال داره العلام بالشا ص ،وغه اه ،مث يمايل وا
الفهاام الااد يل ،مث يماايل وا معرغااة مقتما الكااالا ،أااى يا ب جااه :غهاام غاار املااتكلم ماال يالمااه،
وهااو أ ااص ماال دااره غهاام الكااالا؛ غيُشااعر معنااات مبااا غيااه ه ااة و فيااة ألجااه يتوص ا ماال املشاااهد وا
ال ائ ( ،)3ال أبو احلسل العسكر (ت395ها) " :الفقه هو العلم مبقتما الكاالا رلا ج ملاه"(،)4
) (1اجفر :ا لي بل أ د الفراهياد " ،يتاا العاة" .حتقيال ه .مهاد املخسوما (مكتجاة ا االل)،)156/7( ،
أ ااد باال غااارح" ،د ا الل ااة" .حتقياال نهااد ساال ان (ال جعااة ال اجيااة ،باادوت :ميسسااة الرسااالة 1406ه اا)،
(ص ،)98حم ااوه السخمش اار " ،أس اااح الجالغ ااة" .حتقي اال حم ااد باسا ا ( ،ال جع ااة األوا ،ب اادوت :هار الكتا ا
العل ية1419 ،ها) ،)29/1( ،األصفهاين" ،املفرهات"( ،ص.)78
) (2اجفر :أ د القراأ" ،ير جنقي الفيول" ،1 ( .بدوت :الكت العل ياة1428 ،هاا)( ،ص ،)126/1( ،)16اال
الديل رجد الرأيم اإلسنو  " ،اية السول ير منها الوصول أ رلم األصول"( .بدوت :هار الكت العل ية)( ،ص)8
) (3اجف اار :حم ااد ب اال هري ااد " ،ه اار الل ااة" .حتقي اال رم ااس من ااد( ،ال جع ااة األوا ،ب اادوت :هار العل اام لل الي ااة،
1987ا) ،)968/2( ،أ ااد باال حم ااد باال رل ا الفيااوم املقاار " ،امليااجا املنااد"( .ال جعااة األوا ،باادوت:
املكتجة العيرية 1417ها) ،)2243/6( ،ابال غاارح ،د ا الل اة ،)703/1( ،وباراهيم الشادان " ،الل اا أ
أصول الفقه" (ال جعة ال اجية ،بدوت :هار الكتا العل ياة1424 ،هاا) ،)157/1( ،األصافهاين" ،املفارهات"،
(ص ،)642رل بل حم د اجلرياين" ،التعريفات"( .بدوت :هار الكت العل ية1416 ،ها)( ،ص.)168
) (4أبو هالل العسكر " ،الفروق الل وية" .حتقيل حم د سليم( ،القاهر  :هار العلم وال قاغة للنشر والتونيا).)412/1( ،
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و ال أباو احلساة الجيار (ت436هاا)" :أماا ولناا :غقاه؛ غإجاه يساتع أ الل اة ،وأ رارا الفقهااص،
أمااا أ الل ااة غهااو املعرغااة بقيااد املااتكلم ،يقااول غقهاات يالم ا  ،أ ررغاات ياادك بااه"( ،)1و ااال
الشادان (ت476هاا)" :الفقاه أ الل اة ماا هق وغ ال"( ،)2و اال الاران (ت606هاا) " :وأماا الفقاه
غهو أ أص الل ة :رجار رل غهم غر املتكلم مل يالمه"(.)3
د -معاان يل ااة "غقااه " أ االص ا ال  :الفقااه أ أصااله الشاارر مبعاان :العلاام ب أكاااا الااديل االرتقاهيااة

والع لية أ الدجيا وا ر ؛ ي ا ال جعاا :ﱣﭐﳃﳄﳅ ﱢ [التوبة ]122 :غه ا غقه جلليات
الااديل وأرياجااه وأصاوله ،و ولااه رليااه اليااال والسااالا الباال رجاااح" :اللهاام غقهااه أ الااديل"( ،)4يااام
للااديل يلااه ،ااال اباال أااسا (ت456هاا)" :غمااد الفقااه :هااو املعرغااة ب أكاااا الشاريعة ماال القاار ن ،وماال
يالا املرس ها ،ال ال جي وال رنه"()5؛ غش ه ا احلد ي أأكاا الشريعة اهرها وبا نها.
مث جُق ا معاان الفقااه و ُ اص مبعرغااة األأكاااا الع ليااة هون االرتقاهيااة أو األ ال يااة ،وه ا ا جق ا أاااهس راال
أصا ا معن ااات ،ب ااة ها ا ا ر ااده م اال العل اااص؛ ي اااحللي (ت403ها اا) الا ا ذي اار با ا ن قي اايص اس اام الفق ااه ها ا ا
االصا ال أاااهس ،وأن اساام الفقااه يعاام يااا الشاريعة االرتقاهيااة والع ليااة ،وأيااد ها ال اساي(ت505ه ا) بعاادت()6؛
ياار املعتااسي" ،املعت ااد أ أصااول الفقااه" حتقياال ليا املاايس( ،األوا ،باادوت :الكتا
) (1حم ااد أبااو احلسااة الجَ ْ
العل ية1403 ،ها).)4/1( ،
) (2الشدان  ،ير الل ا.)157/1( ،
) (3حم د الران " ،ايفياول أ رلام األصاول" .حتقيال اه العلاواين (  ،1الرياا  :يامعاة اإلمااا حم اد بال ساعوه
اإلسااالمية 1400ه اا) .)78/1( ،وواغقااه السااجك أ جق ا الااديل رل ا السااجك  ،وأي لااه ولاادت جااا الااديل،
"اإلها أ ير املنها " ،1 ( .بدوت :الكت العل ية404 ،ها) )28/1( ،رل ه ا املعن الل و للفقه،
و الفااه ا نااد أ ايااة الوصااول ( ،)16/1وا ااال الااديل رجااد الاارأيم اإلساانو  " ،ايااة السااول ياار منهااا
الوصول أ رلم األصول"( .بدوت :هار الكت العل ية)( ،ص.)8
) (4حم ااد باال ومساري ا الجخااار " ،اجلاااما الياامي املعااروا با ا «صاامي الجخااار »" ،1 ( .الريااا  :السااالا،
1417ها) ،)143( ،واللفا له ،مسلم بل احلاا " ،املسند اليمي املختير املعروا با«صمي مسلم»".
حتقيل حم د رجد الجا ( ،بدوت :الااس العر ).)2477( ،
) (5سا اايم الا ااديل رل ا ا ا ما ااد " ،اإلأكا اااا أ أصا ااول األأكا اااا"( .ال جعا ااة األوا ،با اادوت :الكتا ااا العا اار ،
1404ها).)913/5( ،
) (6اجفر :احلسة احللي " ،املنها أ يع اإلأان" .حتقيل أل ا غاوهت( ،ال جعاة األوا ،بادوت :هار الفكار،
1399ها) ،)13/1( ،أبو أامد حم د بل حم د ال ساي ال وس " ،وأياص رلوا الاديل"( .بادوت :هار املعرغاة،
بدون جاريخ جشر) ،)207/4 ،45/1( ،بدر الديل حم د بل هاهر السريش " ،الجمر ايفي أ أصول الفقه".
(هار الكتيب ،بدون جاريخ جشر).)39/1( ،
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غاسااتقر الفقااه اص ا الأا ب جااه" :العلاام باألأكاااا الشااررية"( ،)1مث نيااد ويماااأا ب جااه" :العلاام ب أكاااا
أغع ا ااال املكلف ا ااة الش ا ااررية هون العقلي ا ااة"( ،)2مث اس ا ااتقر رن ا ااد األغلا ا ا " :العل ا اام باألأك ا اااا الع لي ا ااة،
املكتس مل أهلتها التفييلية"(.)3
ه -معن "أصول الفقه" اصا الأا " :معرغاة هالئا الفقاه و ااال ،وييفياة اساتفاه األأكااا منهاا ،وأاال
املستفيد"( ،)4وسي ض جفيي التعريم وأجواره وويماأه أ املجم ال اين بإذن ا .
ثانيا :تعريف "مصادر"
الي ا ا ْدر :ي ل اال أ الل ااة رل ا ا
لغا ااة" :املي اااهر" :ااا مي اادر ،واملي اادر اس اام مك ااان الي اادور ،و َّ
معنية :األولُ :م َقدَِّا ي ي ص؛ يي ْدر القنا أرالها ،وصدر النهار.
ورل ما يست د مناه الشا ص ،ويكاون مناه ارجاواص واماتالص؛ ييادور اإلبا وغدهاا ،ومناه امليادر أصا
الكل ة ( ،)5واملراه ه ت الدراسة املعن ال اين ،وه ا هو املعن االص الأ .
ثالثا :تعريف "الشريعة":
أ -جعري اام الش اريعة ل ااة :م اال "ي اارق" ،و"ي اارق" أص االها أ الل ااة الجي ااان والفه ااور( ،)6ااال اب اال غ ااارح:
) (1اجفاار :رجااد امللا اجلااوين "التلخاايص أ أصااول الفقااه" .حتقياال حم ااد أساال (  ،1باادوت ،الكتا العل يااة،
1424ه اا)( ،ص ،)46 ،7رجااد املل ا باال رجااد ا اجلااوين" ،ال هااان أ أصااول الفقااه" .حتقياال رجااد العفاايم
حم وه الدي  ،4 ( ،املنيور ا :الوغاص1418 ،ه) ،)8/1( ،حم د بل رجد ا أبو بكر بل العار " ،ايفياول
أ أصول الفقه" .حتقيل أسة اليدر  ،1 ( ،األرهن :الجيارق 1420ها)( ،ص.)21
) (2وه ا جعريم القاض أ بكر الجا الين ي ا جقله وماا احلرمة أ التلخيص (ص.) 7
) (3ا م ااد " ،اإلأك اااا" ( ،)8/1م ااا ا ااتالا أ التعري اام وذ ر اارا الفق ااه ب ج ااه" :العل اام احلاصا ا جب ل ااة م اال األأك اااا
الشااررية الفروريااة ،بااالنفر واالسااتدالل" ،الاران " ،ايفيااول" ( ،)78/1اجلرياااين" ،التعريفااات"( ،ص ،)168أبااو الجقاااص
أي ااو ب اال موسا ا الكف ااو " ،الكلي ااات"( .ال جع ااة ال اجي ااة ،ب اادوت :ميسس ااة الرس ااالة 1419ها اا)( ،ص ،)690أ ااد
النفراو " ،الفوايه الدواين رل رسالة ابل أ نيد القدواين"( .بدوت :هار الفكر1415 ،ها).)22/1( ،
) (4األرماو  ،جااا الااديل حم اد باال احلسااة بال رجااد ا " ،احلاصا مال ايفيااول" حتقياال :رجاد السااالا أبااو جاااي ،
يامعة اريوجس بن ان 1994 ،ا (.)230/1
) (5اجفاار :الفراهيااد " ،العااة" ،)94 /7( ،أ ااد باال غااارح "مقاااييس الل ااة" .حتقياال رجااد السااالا هااارون( ،هار
اجليا ) ،)337/3( ،حم ااد األنهاار " ،هتا ي الل ااة" حتقياال حم ااد رااو (ال جعااة األوا ،باادوت :هار وأياااص
الااس2001 ،ا).)96/12( ،
) (6اجف اار :الفي ااوم " ،املي ااجا املن ااد" ،)310/1( ،اجلري اااين" ،التعريف ااات"( ،ص ،)126الكف ااو " ،الكلي ااات"
(ص.)524
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"الشة ،والراص ،والعة؛ أصا واأاد ،وهاو يا ص يفات أ امتاداه يكاون غياه"( ،)1وها  :املواضاا الا
يُنمدر وا املااص منهاا ،مث أ لقات رلا ماواره املااص جفساها املهيا الا يشار النااح ،وجشار هواهام
منها ،والعر ال جس يها ياريعة أاى يكاون املااص ِرادَّا ال اجق ااق لاه ،ويكاون ااهرا معيناا ،ال يساق
بالرياص،؛ ي اص األ ار(.)2
ب -جعريم "الشريعة" اص الأا :ا و ال ان:
األول :ع ااام" :ي ا غع ا أو ج اارك خمي ااوص م اال ج اايب م اال األججي اااص ،ص اارأا أو هالل ااة()3؛ غه ا ا مع اان
"الش اارق" الع اااا ،وجت اادا مع ااه ميا ا لمات" :الشا اريعة" و"ال ااديل " واملل ااة" ،و"الس اانة" و"الفق ااه"؛ غكله ااا
ياااملة لاأكاااا الجا نااة والفاااهر  ،االرتقاهيااة والع ليااة ،الدجيويااة واأل رويااة؛ ي ااا ااال جعاااا :ﱣﭐﱩﱪ

ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱢ[الشور .)4(]13 :
الثاااني :خااا  :األأكاااا الشااررية الع ليااة اصااة ،ااال الكفااو (ت1094ه اا)" :والش اريعة :اساام
لاأك اااا اجلسئي ااة ال ا يته ا ه ااا املكل اام معاي ااا ومع اااها ،س اواص ياج اات منيوص ااة م اال الش ااارق أو رايع ااة
وليا ااه"( ،)5وه ا ا ا ال ا ا غل ا ا رل ا ا مي ا ا ل " :الش ا اريعة" و"الشا اارق" و"الفقا ااه" ،أ ا ا ا ما اال ولا ااه جع ا اااا:
ﱣﲊﲋﲌﲍﲎﱢ [املائااد  ،]48 :غالا
الع لية القابلة للنسخ والت يد وااليتهاه ،هون أصول االرتقاه.

ا ااتص بااه يا جاايب راال غاادت ،األأكاااا

) (1مقاييس الل ة (.)262/2
) (2اجفر :الفراهيد " ،العة" ،)252/1( ،ومساري الفارا " .اليما جا الل ة وصما العربياة" .حتقيال أ اد
ر ار ،4 ( ،بادوت :العلام لل الياة1407 ،هاا) ،)1236/3( ،ابال غاارح" ،مقااييس الل اة"،)262/2( ،
رلا ا ب اال س اايدت" ،ايفك اام وايف ااي األرف اام" حتقي اال رج ااد احل ي ااد هن ااداو (  ،1ب اادوت :الكتا ا العل ي ااة،
1421ه اا) ،)369/1( ،الكفااو  ،املفاارهات( ،ص ،)450ااال الااديل حم ااد باال مكاارا باال منفااور" ،لسااان
العر "( .ال جعة ال ال ة ،بدوت :هار صااهر 1414هاا) ،)175/8( ،الفياوم " ،املياجا املناد"،)310/1( ،
ماه " :يرق".
) (3اجفر :الكفو " ،الكليات"( ،ص ،)524حم د التهاجو " ،يشاا اص الأات الفنون والعلوا" .حتقيل رل
هأرو  ،1 ( ،بدوت ،لجنان جايرون1996 ،ا).)1018/1( ،
) (4اجفر :الكفو " ،الكليات"( ،ص.)524
) (5الكفو " ،الكليات"( ،ص.)524 :
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املبحث األول :بناء أصل املرجعية التشريعية عند علماء األصول.
املطلب األول :تصدير كتب األصول بـ"ال حاكم إال اهلل"
 -1رلاام األصااول لااه و يفتااان يجدجااان :أفااا مياااهر األأكاااا الشااررية ،وضااج اارق االسااتنجا ماال
جل ا املي اااهر ،و اال رل اااص األص ااول بال ااايتة واملقي ااديل مع ااا ،وياجت ااا مت اادا لتة؛ غه اام ي جت ااون
األصول ويجنو اا ويقي و اا باال اهة واحلاا العقلياة والنقلياة ،ويادغعون رنهاا الشاجه والاوارهات رليهاا،
مث يولدون وارد االساتنجا الياميمة منهاا؛ غتتاابا رل ااص األصاول رلا جقريار وج يياد أصا  :أجاه ال
أااايم وال ا  ،أو ال أااايم وال الشاارق()1؛ وذ رليااه جقاااا وججاان ي ا األهلااة وال اهااة اليااميمة ،ااال
الشاااغع (ت204هاا) " :ال أرلاام أأاادا ماال أها العلاام ر ااص ألأااد ماال أه ا العقااول ،وا ها أ
أن يفا  ،وال أكاام بارأ جفسااه"( ،)2و ااال ومااا احلاارمة(ت478هاا) " :غااإن يا  :غ اا أصااول الفقااه؟
لنااا :ه ا أهلتااه ،وأهلااة الفقااه ه ا األهلااة الس ا عية ،وأ سااامها :جااص الكتااا  ،وجااص الساانة املت اواجر ،
واإل اااق ،ومس ااتند يعه ااا ااول ا جع اااا"( ،)3و ااال ال ا اساي(ت505ها اا) " :أم ااا اس ااتمقاق جف ااوذ
احلكاام غلاايس وال ملاال لااه ا لاال واألماار"()4؛ غااال يوي ا العق ا أك ااا مبفاارهت ي ااا يقااول اباال أااسا
(ت458ها)( ،)5و ا غكا م ااق بعاد ا  ،ارتاه ليسات رلا االساتقالل واالجفاراه ،با رلا التجاا
ل ارا ااة ا سا ااجماجه وجعا اااا ي ارا ااة الوالا ااديل والا ااسو والسا اايد ي ا ااا ا ااررت اإلبيا ااار (ت616ه ا اا)(،)6
ال تياصه سجماجه بنعم اإلجشاص ،واإلبقاص ،والت ية ،واإلصال الدين والدجيو (.)7
 -2وجفا ارا للتااذب ااات والش ااجهات ر اال هور العقا ا أ أصا ا التشا اريا ،ها ا ل ااه اس ااتقالل أو رلا ا التج ااا
) (1اجف اار :ال اساي" ،املستي ااف "( ،ص ،) 66ا م ااد " ،اإلأك اااا" ،)79/1( ،مفف اار ال ااديل أ ااد الس اااراض" ،ب ااديا
النفاا ،أو اية الوصول وا رلم األصول" .حتقيل سعد السل ( ،يامعاة أا القار 1405 ،ه) ،)127/1( ،رجاد
الوهااا السااجك  " ،ااا اجلوامااا أ أصااول الفقااه" .حتقياال رقيلااة أسااة ،1 ( ،باادوت ،اباال أااسا1432 ،ه اا)،
(ص ،)210ابل مفل " ،أصول الفقه" ،)149/1( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)175/1( ،
) (2أبو رجد ا حم د بل وهريس الشاغع " ،األا"( .بدوت :هار املعرغة 1410ها).)315/7( ،
) (3اجلوين" ،ال هان".)8/1( ،
) (4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)66
) (5رل بل أ د بل أسا" ،اإلأكاا أ أصول األأكاا" .حتقيل أ د حم د ياير( ،ال جعة األوا ،بدوت :هار
ا غاق اجلديد  ،بدون جاريخ جشر) (.)69/1
) (6اجفاار :رل ا اإلبيااار " ،التمقياال والجيااان أ ياار ال هااان أ أصااول الفقااه" .حتقياال ه .رل ا اجلسائاار ،1 ( ،
الكويت :هار المياص1434 ،ها).)270/1( ،
) (7اجفر :رجد العسيس بل رجد السالا السل  " ،وارد األأكاا"( .بدوت :الكت العل ية 1414ها).)158/2( ،
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واالجقياااه للشاارق؟  ،بااة اباال ا ُ اااا(ت861ه اا) ذل ا غقااال " :احلااايم ال ااالا أ أج ااه ا ر
العاااملة" ،مث وضا بعااد ذلا مو ااا العقا غقااال" :غااال أكاام لااه ا أ العقا ا ،ومنااا اسااتق باادرك
بع ا ا اال أأكام ا ا ااه جع ا ا اااا"( ،)1مث ب ا ا ااة الش ا ا ااار اب ا ا اال أم ا ا ااد أ ا ا ااا (ت879ه ا ا اا) ر ا ا اال ي ا ا اايخه اب ا ا اال
ا ااا(ت861هاا) أجاه ااال" :وها ا راة ااول املعتسلاة ،ال ي ااا أرغااه بعماهم"( ،)2يعاان أن املعتسلااة ال
جيعلون العق أاي اا مساتقال منفارها بااحلكم ،ومناا يساتق باإهراك بعال أأكاماه جعااا الا وضاعها
ا سجماجه وجعاا غهو ريل ملعرغة أكم ا  ،وليس منش ا لاأكاا(.)3
املطلب الثاني :قطعية أصول الفقه لبناء املرجعية التشريعية لألحكام:
 -1ا ا املعاان ا أراان املريعيااة التش اريعية األصاالية لاصااول ا ياااص رنااد رل اااص األصااول الت ييااد رل ا
عي ااة مس ااائ و وار ااد أص ااول الفق ااه ،ول اايس املا اراه ب ااه عي ااة األهل ااة اإل الي ااة؛ يالكت ااا والس اانة
واإل اااق والقياااح واالستيااما ؛ غه ا ت عيااة بااال ري ا  ،لكاال املقيااوه عيااة القوارااد واملسااائ
امل ا وذ ماال ه ا ت األهلااة ،غلااو جكاال عيااة ملااا أياالت ال جينااة للفااروق املسااتنج ة منهااا ،ااال
وماااا احلاارمة(ت478هاا)" :غااإن يا  :أغيااد أ ها ا الفاال مااا ال يلات س غيااه الق ااا والعلاام؟ يا :
ما ارجمات ايفققون أن ما ال يجت غيه العلم ،ال يعد مل األصول"(.)4
وليس ه ا مال يهاة أصا اساتنجا أأكامهاا الفررياة غقاد جكاون عياة ،و اد جكاون نياة ،ي اا أ
العاااا بعااد التخياايص ،و ا ا أاااه رنااد اااهدهم ،وغال ا األ يسااة ،وبعاال مراج ا وأج اواق اإل ارااات،
وسااد ال ا رائا ،وامليااامل املرساالة ،واالستمسااان . .اخل ،غكلهااا مياااهر السااتنجا األأكاااا الع ليااة ،غالجهااا
نيااة غااد عيااة ،لكاال ال يكااون مريعااا جش اريعيا ماال األصااول وال عيااا؛ غااالق ا ياااص ماال جكام ا األهلااة
املتعده ال أ امت ه ا األص وه ا ما أيار وليه الجا الين(ت403ه) (.)5
 -2وحتي ا ا عيا ااة أايا ااة الا اادلي  :وما ااا بكوجا ااه عيا ااا بنفسا ااه؛ يالكتا ااا والسا اانة واإل ا اااق والقيا اااح
) (1ابل ا اا" ،التمرير"( ،ص.)224
) (2حم د بل حم د ،املعروا بابل أمد أا "التقريار والتمجاد" ،2 ( .بادوت :هار الكتا العل ياة 1403ه)،
(.)89/2
) (3اجفر :حم د السريش " ،جشانيم املسااما جب اا اجلواماا" حتقيال ه .سايد رجاد العسياس ،ه .رجاد ا ربياا،1 ( ،
ر جة1418 ،ها).)190/1( ،
) (4اجلوين" ،التلخيص" (.)107/1
) (5اجفر :أبو بكر حم د الجا الين" ،التقري واإلرياه "الي د" .حتقيل :ه .رجد احل يد أبو نجيد( ،ال جعة ال اجية،
بدوت :الرسالة1418 ،ها).)172/1( ،
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واالستيااما ؛ غه ا ت هلاات أهلااة ي ااد مجاياار رل ا عيتهااا ،أو مبا ااوق الاادالئ املتماااغر رل ا
معن واأد؛ غاجقا بالادلي ليياج عياا ون ياان هلايال بنفساه ،أو جرجقا بالقاراد األصاولية لتكاون
أصا ها ا املعاان اإلماااا الشااا يب ،لكاال وياادت القاراأ(ت684هاا)
عيااة ،ويناات أ اال أن أول ماال َّ
س ااجقه بتفي ااي وج ص ااي ي اااما أ أي اار م اال م ااو ل وأ أي اار م اال يت ااا ل ااه ،الص ااة يالم ااه :أن
مسااائ األصااول حتيا عيتهااا بك اار االسااتقراص وامل العااة و ااا الاادالالت غيهااا ،ماال هالالت يااى
جستورجها يت األصول( .)1مث أي ويما ه ا املعن الشا يب(ت790ها)(.)2
واحلاال غي ااا جقاادا :أن أصااول األهلااة الكا أ الشاريعة الا اجفاال رليهااا العل اااص ياغااة عيااة،
وها األربعااة :الكتااا والساانة واإل ااق والقياااح ويماااا ااا هلايالن يقربااان منه ااا" :االستيااما "
و"العاارا" ،ويااداجيه ا" :سااد ال ا رائا " غالاادالالت رل ا ارتجااار عيتهااا أي اار ماال أن حتياار ،وه ا ت
األهلااة أصا لجقيااة األهلااة ،ومااا رااداها يقاار جااار ماال الق عيااة ،ويجعااد أ اار ؛ غااال أكاال أن يقااال أ
هلي م " :االستمسان" أو "يرق مل جلنا " ب جاه عا  ،و اد جفهار الق عياة باالساتقراص وال يكاون
اهرا ابتداص يا ا"سد ال رائا " الا اساتقرأ أهلتاه ابال القايم(ت751هاا) مال الكتاا والسانة غويادها
جسيد رل جسعة وجساعة هلايال ،وها ا مايذن بق عيتاه()3؛ غ ال اال :با ن "أصاول الفقاه" عا ياد
ي ااي ة :الق عا ا بنفس ااه ،أو الق عا ا املعن ااو باالس ااتقراص الت اااا ااا ،و ي ااد أيم ااا :أصا ا ال اادلي أو
القار ااد أو املس ا ا لة األص ا اولية ،ال جتيا ااة االس ااتنجا من ااه؛ غ ا ا ال ام اات هالئ ا ا ي ااد رل ا ا عي ااة
االأتاا خب ا أاه ،أو عياة القيااح ،أو عياة ياهاه االالناة أ الادماص واألماوال؛ غها ا ي جات
عية أايته ،وه ا غد احلكم الشرر املستنج مل ا أاه أو مال القيااح؛ غقاد يكاون عياا
و د يكون نيا ،وي ا جتياة يهاه الشاهديل د جكون صد ا و د جكون ي با.
أماا مال جفا عياة "أصاول الفقاه" غالا يفهار ي ا وا أرلام ا أجاه أراه أأاد الالالاة أياياص :وماا أجاه
أراه بع اال األهل ااة املختل اام غيه ااا ب ااة رل اااص األص ااول ي ا ا"االستمسان" و"ي اارق م اال جلن ااا" وغدمه ااا ،ب اادلي
) (1اجفار :أ ااد بال وهريااس الشاهد ب ا«القاراأ»" ،جفااائس األصاول أ ياار ايفياول" .حتقياال رااهل أ ااد،1 ( ،
مكااة املكرمااة :الجااان 1416ه اا) ( ،)2324/5( ،)2279/5( ،)2583/6( ،)3158/7( ،)147/1أ ااد
القاراأ" ،العقاد املنفااوا أ ا ياوص والع ااوا" .حتقيال ه .أ اد ا ااتم رجاد ا ( ،ال جعااة األوا ،املكتجاة املكيااة
1420ها).)499/1( ،
) (2اجفر :وبراهيم الشا يب" ،املواغقات" .حتقيل رجد ا هران( ،ال جعة الرابعة ،بدوت :هار املعرغة 1415ها).)37/1( ،
) (3ينفاار :حم ااد باال أ بكاار اباال اايم اجلونيااة" ،ورااالا املااو عة راال ر العاااملة" .حتقياال مشااهور أساال،1 ( ،
السعوهية /ابل اجلون 1423 ،ها).)126/3( ،
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ا تالا العل اص غيها؛ وذ لو ياجت عية ملا أي ا الا غيها بة العل اص بشك يجد واض .
أو أراه :جتياااة اسااتنجا األأكاااا ماال بعاال القوارااد ،ال أصاالها؛ يخ ا ا أاااه ي ااا جقاادا جفااا ،أو
أصا هليا القياااح الجات ب هلااة ي اد جيا بااه وا الق عياة ،لكاال األأكااا املساتنج ة بااه اد جكااون نياة و ااد
جكاون عيااة ،وم ا سااد الا رائا الجاات ب هلااة ا عااة ي ااا اسااتقرأها اباال القاايم ،ولكاال األأكاااا املسااتنج ة منااه
د ال جكون عية.
أو أراه :بعاال وارااد االص ااول ال ا جسااتنج ه ااا األأكاااا الفقهيااة؛ يقوار ااد األماار والنه ا والع ااوا
وا يوص وامل لل واملقيد . .اخل غه ت بعماها عا وبعماها ان ،غ ا ال اراد " :ها األمار رلا الفاور؟
" رائ ااد لني ااوص الكت ااا والس اانة ،وها ا ليس اات عي ااة لق ااو ا ااالا غيه ااا؛ وذ ال جوي ااد ا الغي ااات أ
الق عيات أبدا؛ غها ت أجاسل رججاة وأضاعم منسلاة مال أن ييا وا الق اا هاا؛ غيكاون أكام املساتنج هاا مال
األأكاااا الفقهيااة أكاام أصاالها ااو وضااعفا؛ وذ األصااول ه ا الا جقااو غرورهااا أو جمااعفها ،وم ا وارااد
األماار والنها  :وارااد اسااتنجا األأكاااا ماال القياااح؛ غلاايس مااا اسااتنج ماال األأكاااا بقياااح منيااوص رلا
رلت ااه ،يقي ا ت
ااح رلت ااه مس ااتنج ة ،أو يقي اااح الش ااجه ،أو ي اااح الدالل ااة ،ول اايس احلك اام املا ا وذ م اال ا اااص
ياااحلكم امل ا وذ م اال الع اااا بع ااد التخي اايص ،ول اايس املن ااوق ياااملفهوا ،ول اايس احلك اام امل ا وذ ماال و اااق
ج قا ا متا اواجر ي اااحلكم املا ا وذ م اال اإل اااق الس ااكوض ،وهك ا ا ا ،ااال الشا ادان (ت476ه ا اا) أ القار ااد
األصولية" :ه النه يقتما غسااه املنها رناه؟ "" :وألن ها ا وون ياان مال مساائ األصاول ،وال أ اا مال
مسائ االيتهاه؛ غه مبنسلة سائر الفروق"(.)1
املطلب الثالث :هيمنة الشريعة على العقل عند األصوليني:
 -1الشاريعة أ جشاريعاهتا مهي ناة رلا العقا  ،ها ا أصا متفال رليااه رنااد رل ااص األصااول ي اا سااجل ،مث جفاارق
رل ا ه ا ا األص ا رااده م اال املسااائ  ،منهااا املس ا لة الش ااهد أ األصااول :التقجااي والتمسااة العقلي ااان،
وأه ا ا رل اااص األص ااول جا ا الد ها ا ت املسا ا لة أ ل ااة م اال املس ااائ األصا اولية ،ول اال أج اارق ا ا ت املسا ا لة
والنقااايف أ لااة أهلتهااا ،لتشااعجها و و ااا ،ولاايس ها ا مكااان بسا ها ،لكاال أوره األصا الا باان رليااه
هغ ااا جف ا التمس ااة والتقج ااي العقل ا  ،وه ااو :ااوا مم اااها العق ا الش ااارق أ التش اريا؛ ألن م اال ااال
باحلس اال والق ااج العقلي ااة أالجتا اوا وبرهنا اوا ي ااون األي ااياص ااا ااج وأس اال ذاض ،للعقا ا اادر رلا ا معرغت ااه
مباااره  ،معااسول ر اال الااوأ  ،وه ا ا مشااهور ااول املعتسلااة؛ غالعق ا ري اال ملعرغااة احلك اام الشاارر رن اادهم
) (1أبو وسماق وبراهيم الشدان " ،التجير أ أصول الفقه" حتقيل حم د أسل هيتو (ال جعة األوا ،همشل :هار
الفكر1403 ،ها)( ،ص .)101
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جقله ال وأ(ت716ها) ،و السريش (ت794ها) ،وغدمها ،رنهم(.)1
 -2وبناااص رليااه :ره وائاام ماال رل اااص األصااول رل ا ه ا ا وجوسااعوا بااالره ،وجف اوا اادر العق ا وهراك احلساال
والقاج الا اض لاياياص لااة ،ماال يهاة التمليا والتماارم الشاررية ،وبااال وا أ النفا  ،أاى أومهاوا ،أو ااد
و ع اوا ،أ جف ا أ معاان رقل ا للمكاام الشاارر  ،وأريع اوا ذل ا يلااه للشاارق ،وجف اوا أن أي ا الشااارق وا
العق ا ا جكليفا ااا يعت ا ا ت الشا ااارق ،منعا ااا أو أ ا ا ا ،أو أن يا اادرك ال ا اوا والعقا ااا مسا ااتقال ب اجا ااه ،يقا ااول
أساانه الشاارق ،والقجااي ماا جَّمااه الشاارق؛ غااإذا أُمرجااا بالشا ص؛ غجاااألمر
السا عاين(ت489هاا) " :احلَ َساال مااا َّ
ررغنااا أساانه ،ووذا اجااا رنااه نال املقيااد حلساانه؛ غاسال أساانه ،ويا ل النها ياادل رلا ااج الشا ص؛ غااإذا
ارجفا النه ارجفا جمه"(.)2
غكا يا ص مشلااه التكلياام يكااون العقا غيااه جابعااا ال متجورااا؛ هغعااا راال الشاريعة أرفاام مااا يتساال بااه
وا جقا اال جفا ااره ا با اااحلكم امل لا اال؛ ا ا ا مساها ااا اجلا ااوين(ت478ه ا اا) ،وابا اال القشا ااد " :ي ا اريعة
العق ا " ،ااال اباال القشااد " :وه ا ا با ا وذ لاايس للعق ا ي اريعة"( ،)3و ااال اجلااوين(ت478ه اا)" :
غا هجت املعتسلااة وا أجااه صال ا رليااه وساالم يكاال رلا اججاااق جاايب ،ولكال رلا ياريعة العقا  ،أ
ايتن ااا القج ااائ ووجي ااان ايفاس اال العقلي ااة . .وها ا ا ي ااالا مس ااتندت أص ااالن ب ااا الن :أأ اادمها الق ااول
بشاريعة العقا  ،و ااد أب لنااات"( ،)4ويااده أ مااو ل اار رلا جلقا الشاريعة ماال استيااال العقااالص،
ويع ذل رها للشريعة مل أصلها(.)5
 -3يشاام الق اراأ(ت684ه اا) حم ا الن اساق بااة املعتسلااة واأليااارر أ التمسااة والتقجااي العقل ا بقولااه:
"وأما ااا ال ا اوا والعقا ااا العاي ا ا أ الا اادجيا أو ا ي ا ا أ ا ا اار أو أأ ا اوال القياما ااة ،أو األأكا اااا
الشااررية؛ غااإن ه ا ا وحنااوت ،ال يعلاام رناادجا وال بالرسااائ الرباجيااة ،ورناادهم جاادرك األأكاااا وال اوا
والعقااا  ،وي ااد ماال أأ اوال القيامااة بالعق ا "( ،)6وأ موضااا اار ااال " :ال أ صااور الن اساق ال ا
هاو ال اوا والعقاا "()7؛ وهنااا القاراأ(ت684هاا) يعا حما الناساق" :ال اوا والعقاا " ،ولاو يعا

) (1اجفر :ال وأ" ،ير خمتير الروضة"402/1( ،ا ،)405السريش " ،جشنيم املساما".)142/1 ،139/1( ،
) (2منيور الس عاين " ،وا ا األهلة" .حتقيل حم د ومساري (  ،1بدوت :الكت العل ية1418 ،ها).)435/1( ،
) (3السريش " ،الجمر ايفي ".)41/8( ،
) (4اجلوين" ،ال هان".)191/1( ،
) (5اجفر :رجد املل بل رجد ا اجلوين أبو املعاي وماا احلرمة" ،ال ياال غياس األمم أ التيااس الفلام" .حتقيال
رجد العفيم الدي  ،2 ( ،مكتجة وماا احلرمة1401 ،ه)( .ص.)220
) (6القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)89
) (7القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)94 :
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حم ا الن اساق جرج ا ر ااوا األالاار الشاارر للفع ا  ،لكااان أوا وأوض ا ؛ وذ ال اوا والعقااا مااا مه اا وال
وأااد الااار ارتجااار احلكاام يوجااه ياارريا ماال راادا ارتجااارت؛ غ اال يعا للعقا أالارا أ معرغااة التكاااليم
الشررية ردا ه ا األالر وا ي أكم رل املكلم أكم غيه العق باحلكم الشرر .
 -4مث ياااص السريش ا (ت794ه اا) و ااص امل ا اه  ،أ التمسااة والتقجااي العقل ا  ،بعااد ااول وسااعة أ
الع اار  ،وأ اااول امل ااس ب ااة م ا هيب األي ااارر واملعتسل ااة أ احلس اال والقااج  ،مستخلي ااا م ا هجا الال ااا؛
غ ر ا يااال األصاالة :النق ا والعق ا  ،أ ج اوانن وجكام ا بينه ااا ،هون ومهااال أ منه ااا؛ غلاام جيع ا
العقا يعتااد رلا الشاارق ،و يفاارغ التكاااليم ماال معاجيهااا العقليااة املايالر أ احلكاام؛ غالعقا ياادرك
أسل التكاليم و جمها ،ولكل ال ياج أالرها ،وال مبيالر يرر  ،ال رقل (.)1
املطلب الرابع :األحكام املخرتعة مناقضة ألصول الفقه:
غفهاار مبااا سااجل ب ا ن مقيااد ماال بااالب أ منااا القااول بالتمسااة والتقجااي العقل ا التخااوا والتمااو
ملوض ا ااوق التش ا اريا ،مل ا ااا غي ا ااه م ا اال جع ا ا تاد رل ا ا أك ا اام ا جع ا اااا ،ووجي ا ااا رلي ا ااه غي ا ااا يويج ا ااه؛ ل ا ا ا ا ااال
القاراأ(ت684ه اا)" :وأمااا رناادجا غااال ضاارور وال جفاار ،وال الشاارق ياياام ،با منشااا أ اجل يااا ،ورناادهم
الشرائا وما مييد غي ا جقدا رل ه ،أو يايفة غي ا يتقدا رل ه"(.)2
ورب الديتور حم اد السأيلا التمساة والتقجاي العقلا رناد املعتسلاة باا ااق القاواجة الوضاعية غقاال:
"غقااد يقااال :ون أساااح ه ا ا امل ا ه هااو املسااوغ لتش اريا األأكاااا الوضااعية اادأاا وأاادياا أ الق اواجة ،ال ا
قلت رل يرق اللَّه وأك ه"( )3وال أجناا جيا أن جفارق باة القاواجة الوضاعية ،و اول املعتسلاة ،بفاروق معتا ،
وون أيا بعاال االلتقاااص بينه ااا أ النتااائ ي ااا يقااول اإلبيااار (618ه اا) ()4؛ غجينه ااا أ املقاادمات غااروق
معت ه :
 -1واضااعو الق اواجة الوضااعية احلدي ااة املماااهية للش اريعة؛ ومااا أ اام منكاارون أكاام الش اريعة أصااال ،غي ااا
وضااعوا غيااه الق اواجة املماااه حلكاام ا جع اااا؛ غيقولااون ه ا ا ال أكاام غيااه  ،وا ويلنااا غيه ااا وا
رقولنااا لنمااا أأكامهااا .أو يقولااون :بعاادا صااالأية أأكاااا الش اريعة ا ا الااسمل ،وأ يااال احلااالتة
ارتااداص رلا ا ومنانرااة لااه ب صا أك ااه أو ب صا رل ااه؛ غ أكااامهم غااد منسااوبة للشاارق أصااال،
وأ ه ا ا يق ااول حم ااوه اللجابي ااد  ،وه ااو ر ااا س ااور  " :ال يت ااومهل أأ ااد أن أي ااة النس ااخ ااد اجتها ا
) (1السريش " ،الجمر ايفي ".)191/1( ،
) (2القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)91
) (3ه .حم د السأيل " ،الوييس أ أصول الفقه اإلسالم " ،2 ( .همشل :هار ا د 1427ها 2006ا).)458/1( ،
) (4اإلبيار " ،التمقيل والجيان أ ير ال هان".)291/1( ،

- 591 -

جهود علماء أصول الفقه في حفظ مصادر الشريعة اإلسالمية  -نماذج مختارة ،د .سليمان بن محمد النجران

أك ه ااا بوغ ااا الرس ااول ،ي ااا يتج اااهر وا ذه اال ال ااجعل ،ي ااال؛ غ ااإن الق اار ن ااد ج ااص رل ا أن األم ااة
وأ اادها ه ا مي اادر الس ااياه  ،ول اايس ا  ،جع اام ا ي ااان املش اارق ابت ااداص ،مث غ اادا التش اريا وا األم ااة
اجتهاص؛ ألن ا سجماجه ر ة بالناح ،هو ال ره ه ت السل ة وا األمة"(.)1
وأصا ها ا القااول مر ااا وملفاال ماال أ اااص أ غهاام أك ااة التشاريا بالنسااخ ،لييا ها ا وا أصا
مياادر الق اواجة الوضااعية ال ا جع ا األمااة مياادر السااياه م لقااا ،أااى ون ااا القاادر رل ا جسااخ أأكاااا
الش اريعة وججااديلها ،غت ا ه ه ا ت النفريااة أ أصاالها :وا أن األمااة ه ا صاااأجة السااياه م لقااا ،ال ينانرهااا
أأ ااد أ ذلا ا  ،وها ا ت الس ااياه جتس اام با اا"اال الق" ،و"السا ا و" ،و"التف ااره" ،و"الشا ا ول" ،و"االس ااتقالل"،
و"الاادواا" ،و"األصااالة" ،و"راادا القابليااة للت لي ا " ،و"راادا القابليااة للتاسئااة" ،و"العي ا ة"()2؛ غف ا ه ا ا
رغااا لسااياه األمااة ب ر ائهااا أاال التشاريا الكاما أ األأكاااا والتياارا غيهااا ،مبعااسل راال أكاام ا جعاااا
أس ا مااا متليااه رقااو م ،و ا ا أ مجتاادأ وضااا ه ا ت الق اواجة ياانا رلاايهم رل اااص اإلسااالا ورل ا رأسااهم
الشاايخ أ ااد ياااير(ت1377ه اا) ال ا ااال" :غ ا هجوا يلعجااون باادينهم ،غي ااا ررغ اوا ومااا يعرغ اوا ،غ ا ألوا
وأرماوا ،وأجكااروا وأ ااروا ،واضا ربوا وجاارههوا ،وي ااد ماانهم ياايمل باإلسااالا ،وأاارص رلا الت سا بااه ،ولكنااه
أ ال ريل ،مبا أُير أ لجه مل مجاه التشريا احلدي "(.)3
 -2بين ااا املعتسلااة ال يقولااون ها ا ،با يقولااون ها ا أكاام الشاارق يشاام العقا رنااه ،وجوصا وليااه ،ياسااا
لقادر العقا رلا معرغااة أساال و ااج األيااياص َ ْلقاا؛ غيعاارا أساال األيااياص و جمهااا ُأك ااا؛ غك ااا
أن العق ا ياادرك أساال و ااج املخلو ااات ،ي ا ل ياادرك أساال و ااج األأكاااا الشااررية التكليفيااة؛
غيستق مبعرغتها ي ا استق مبعرغاة أسال و اج املخلو اات ،وها ا يلاه خماالم للوضاعية املعاصاريل؛
غاملعاص اارون ال ينس ااجون ها ا ا ؛ أل اام ين لق ااون ر اال س ااياه األم ااة وأقه ااا أ أن جق اايم أأكامه ااا
معسولة رل أمر ا و يه؛ غياعلاون ذلا أقاا للانفس غاد ملسماة با ماوق لامار والنها الشاررية،
خبااالا املعتسلااة؛ غ اان لقهم الوصااول والكشاام راال أكاام ا  ،وينسااجون احلكاام ال ا جوص ا وليااه
العق ا وا ا  ،ويعتقاادون ب ا ل أ اام أي اار جعفي ااا سااجماجه وجعاااا ماال خمااالفيهم؛ أل اام أالجت اوا
) (1ه .ر اار باال ساالي ان األيااقر" ،الشاريعة اإل يااة ال القاواجة الوضااعية"( .ال جعااة ال اجيااة ،الكوياات :هار الاادرو ،
1406ه)( ،ص.)111
) (2اجف اار :أ .ه حم ااد أ ااد مفا ا و ه .س ااام ص ااامل الوييا ا " ،الس ااياه والج ااات األأك اااا أ النفري ااة السياس ااية
اإلس ااالمية"( .ال جع ااة :ال اجي ااة ،الناي اار :مري ااس جك ااويل للدراس ااات واألهل اااس 1436ه2015 ،ا)( ،ص،)8
األيقر" ،الشريعة اإل ية ال القواجة اجلاهلية"( ،ص 73ا.)76 ،
السنة جي أن يكوجا ميدر القواجة أ مير" (ص.)26
) (3ياير" ،الكتا و ُّ
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ااو ال ااتالنا ب ااة االس اام واحلك اام؛ غ ااإن ا وض ااا أ األأك اااا أوص اااغا جايا ا ة ر اال أمسائ ااه احلس اان،
يساات يا العق ا وهرايهااا؛ غ ا هم :النفاار أ مقتماايات أمسائااه احلساان ال ا ال جت ااد وال جتجاادل،
غااال أكاال ججاادل وج ااد وصاافه ب اا"العدل" ،وال ب اا"احلك ة" ،وال ب اا"العلم" ،وال ب اا"الر ة"( ،)1ااال أبااو
احلسااة الجياار املعتااسي(ت436ه اا) " :وجي ا أن جعاارا أك ااة املااتكلم ليي ا أن جعلاام مااا جيااون
أن يقولااه ويرياادت ،ومااا ال جيااون أن يرياادت ويقولااه ،وال يي ا املعرغااة هلك ااة ا  ،وال مااا املعرغااة ب اجااه
وصاافاجه"()2؛ غيا ا والجااات احلساال والقااج ذاجيااا لايااياص لي ااره احلكاام؛ غااال جتنااا ل أأكامااه ،وال
جتجاادل وال جت ااد؛ غها يقاواجة الكااون وا لاال ال ابتااة الا يكشاافها العقا وييا وليهااا؛ غكا أكاام
يشاام رنااه العق ا هااو بيااان ويشاام حلك ااة احلكاايم ،ورلاام العلاايم ،ور ااة الاارأيم ،وراادل العاااهل
سجماجه وجعاا؛ غعاهت رل جعفي ه وويالله.

) (1اجفاار جفيااي مفيااد أ أص ا م ا ه املعتسلااة أ :ال ااوأ" ،ياار خمتياار الروضااة" ،)407/1( ،وي ا ا الق اراأ،
"ير جنقي الفيول"( ،ص.)90
) (2الجير " ،املعت د".)358/2( ،
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املبحث الثاني :مكون أصول الفقه :مصادر التشريع اإلمجالية:
أرفاام مااا يجااة ويفهاار هور أصااول الفقااه أ أفااا مياااهر األأكاااا الشااررية أن األص اولية يهاادوا
وأي اادوا رلا ا أن أص ااول الفق ااه م ااا ه ااو وال األهل ااة اإل الي ااة املعتا ا ي ااررا ،والقوار ااد الي ااميمة املس ااتنج ة
للمكم اليمي منهاا ،وييفياة ور اال ها ت القواراد للوصاول للمكام اليامي  ،ال خيار رنه اا مال االل
جعريفهم ألصاول الفقاه ،وموضاوره ،وغايتاه ،وذ يجادأون باه يتا األصاول غالجاا؛ جقريارا ا ت امله اة لاصاول،
وبياجا وويماأا ا؛ ي ال خير به أأد رل أص و يفته ،أو ينمرا به رل املراه منه:
 -1غ يااد رل اااص األصااول رلا أن "غايااة" أصااول الفقااه ومقياادت بناااص احلكاام الياامي ماال الاادلي
املعتا ؛ وذ احلكاام غايااة الاادلي  ،ااال ا مااد (ت631هاا)" :وأمااا غايااة رلاام األصااول؛ غالوصااول
وا معرغ ااة األأك اااا الش ااررية ،الا ا ها ا من ااا الس ااعاه الدجيوي ااة ،واأل روي ااة"( ،)1وربا ا ذلا ا
اإلساانو (ت772ه اا) باألهلااة غقااال " :ألن املقيااوه ماال معرغااة أهلااة الفقااه ،اسااتنجا األأكاااا
منها"(.)2
 -2مث يعاار راااه رل اااص األصااول رل ا "موض ااوق" أصااول الفقااه غي ا يرون أجااه "األهلااة"( ،)3ااال
القاراأ(ت684ه) " :غ وضااوق أصااول الفقااه :األهلااة املوصاالة لاأكاااا الشااررية ،وأ سااامها،
وا ااتالا مراججهااا ،وييفيااة االسااتدالل هااا رل ا األأكاااا الشااررية رل ا ويااه اإل ااال ،هون
التفيي "(.)4
 -3وباااملس بااة غاار رلاام األصااول ،وموضااوره؛ يناات لنااا جعرياام أصااول الفقااه ال ا هار غالجااا
رل ا "الاادلي " و"احلكاام"؛ غااالتالنا بااة "الاادلي " و"احلكاام " أص ا ؛ ألجااه ال أكاال الوصااول
حلكام صامي وال مبعرغاة جاماة بالادلي الشارر املعتا  ،اال ال اساي(ت505هاا) " :غاإن ماال
يعاارا ياارو األهلااة؛ يعاارا أقيقااة احلكاام ،وال أقيقااة الشاارق ،و يعاارا مقدمااة الشااارق،
وال ررا مل أرس الشارق"( ،)5ويقول ابل جي ية(ت728ها)" :رلي بإأكاا أصاول الفقاه؛
) (1ا مد " ،اإلأكاا(.)7/1
) (2اإلساانو  " ،ايااة السااول"( ،ص ،)9واجفاار :رااالص الااديل املاارهاو " ،التمجااد ياار التمرياار أ أصااول الفقااه".
حتقيل ه .رجد الر ل اجل يل و ريل (  ،1السعوهية :مكتجة الرياد) ،)185/1( ،أباو ال يا حم اد صاديل
ان" ،أجبد العلوا"( .ال جعة األوا ،هار ابل أسا 1423 ،ها2002 -ا)( ،ص.)277
) (3اجفر :الجير " ،املعت د" ،)5/1( ،ا مد " ،اإلأكاا" ،)7/1( ،اإلسنو  " ،اية السول"( ،ص.)10
) (4ان" ،أجبد العلوا"( ،ص.)277
) (5ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)343
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غإجه يجة ل رق استخرا األأكاا الشررية ،مل األهلة الس عية"(.)1
غفا معاار جعرضااهم لتعرياام أصااول الفقااه جاادر األصاوليون أ جعرياام أصااول الفقااه ،ليا ض رلا أقيقااة
رل اام األص ااول اجل اااما ب ااة املوض ااوق وال اي ااة :ال اادلي واحلك اام ،مجت اادئة بك ااون أص ااول الفق ااه يعت ااد أص ااال رل ا :
"األهلااة"؛ أل ااا الجناااص األصاال للمكاام الا يساات د منهااا"()2؛ غماادوا "أصااول الفقااه " :ب ا" :األهلااة" ،رلا سااجي
اإل ااال ،جتلا ا ها ا ا رن ااد غالا ا متق اادم رل اااص األص ااول؛ يا ا يعلا ا (ت458ها اا) ،والج اااي (ت474ها اا)،
والشادان (ت476هاا) ،واجلااوين (478هاا) ،وال اساي (ت505هاا)( ،)3أااى جقا السريشا (ت794هاا) راال اباال
برهان و اق املتقدمة رل أن أهلة الفقه ،جس أصول الفقه(.)4
 -4وال أن بع اال املتق اادمة م اال األص ااولية ،وغالا ا م اال أج ا بع اادهم أ اااول وي ااال ه ا ا احل ااد
وويماااأه؛ غ ضاااا بعاال القيااوه واألوصاااا ،الا جفهاار ضاارور ق ا دااره معرغااة الاادلي ا
لكوجاه مال املسال ات ا وا ماا اد يقاا غياه ا ا واإلياكاالت أ مانه أ ا احلكام الشارر
م اال ال اادلي  ،الا ا ه ااو غ اار بن اااص ال اادلي ؛ غك ل ااوت بم ااج اارق االس ااتنجا واالس ااتدالل
اليمي مل الدلي  ،لتماا لتعريم أصول الفقه؛ غ عرغة الادلي ال يكفا وأادت ،وون ياان
ه ااو األصا ا  ،با ا جيا ا حتقي اال احلك اام الش اارر الي اامي م اال ال اادلي ؛ غع اارا أب ااو احلس ااة
الجياار (ت436هاا) أصااول الفقااه ب جااه " :النفاار أ اارق الفقااه ،رلا رياال اإل ااال ،وييفيااة
االسااتدالل هااا ،ومااا يتجااا ييفيااة االسااتدالل هااا"( ،)5وه ا ا ماال أجم ا التعاااريم لاصااول مااا
جقدمه ،و ري منه وماا احلرمة (ت478ها) ،والس عاين (ت489هاا) ،وال اساي (ت505هاا)
والران (ت606ها) ،وا مد (ت631ها)( ،)6مث يااص جاا الاديل األرماو (ت653ه ا) بعاد
ه ا ،وسج جلا العجاارات ماا بعماها ،ماا ج ياد يساد ر ت؛ غم َّاد أصاول الفقاه ب جاه" :معرغاة
) (1أ ااد باال جي يااة" ،جنجيااه الريا العا ا رلا متويااه اجلاادل بالجا ا " .حتقياال رلا الع اران ،1 ( ،مكااة املكرمااة:
را الفوائد1425 ،ها) .)388/2( ،واجفر :القراأ" ،جفائس األصول".)100/1( ،
) (2اجفر :الشا يب" ،املواغقات".)33/3( ،
) (3اجفاار رلا الاجيا  :الفاراص" ،العااد أ أصااول الفقااه" .حتقياال ه .أ ااد املجاااري  ،2 ( ،الريااا  :يامعااة اإلماااا حم ااد باال
سعوه اٌسالمية 1410ها) ( ،)70/1الجااي " ،وأكااا الفياول أ أأكااا األصاول" .حتقيال رجاد ادياد جريا ( ،ال جعاة
ال اجية ،بدوت ال ر اإلسالم 1415 ،ها) ( ،)175/1اجلوين" ،ال هان" ،)8/1( ،ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)6
) (4اجفر :السريش " ،جشنيم املساما".)86/1( ،
) (5الجير " ،املعت د".)5/1( ،
) (6اجفر رل الاجي  :اجلاوين( ،ص ،)9السا عاين " ،وا اا األهلاة" ،)18/1( ،ال اساي" ،املستياف "( ،ص،)5
الران " ،ايفيول" ،)80/1( ،ا مد " ،اإلأكاا".)7/1( ،
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هالئ ا الفقااه و اااال ،وييفيااة اسااتفاه األأكاااا منهااا ،وأااال املسااتفيد"( ،)1وجابعااه رل ا ذل ا
الجيماو (ت685ها) وغدت(.)2
غها ت اإلضاااغات؛ يالتت ااة والتك لااة الماارورية لجيااان غاار ومقيااوه أصااول الفقااه بااالااب غيااه بااة
مياادر التش اريا :الاادلي  ،وبااة ي ت ااه وغائدجااه :احلكاام ،و ا ا ااال اب اال ه ياال العيااد(ت702ه اا)" :وأك اال
اال تيااار رلا الاادالئ  ،وييفيااة االسااتفاه منهااا ،والجااا يالتااابا والتت ااة ،لكاال ملااا ياارت العاااه بإه الااه أ
أصول الفقه وضعا ،أه غيه أدا"( ،)3وأيد ه السريش (ت795ها) (.)4
مث أه ا بعاال األص اولية وصاار بااجعل املت ااات األ اار وه ا  :الايااي  ،وااليتهاااه؛ غااااص أ
جعرياام أص ااول الفقااه . . ." :األهل ااة اإل الي ااة ،وييفيااات الايااي  ،وي اارو االيتهاااه"( ،)5وه ا ا جكامل اات
أيساص أصول الفقه يله أ التعريام ،ي اا يشام ال اساي(ت505هاا) ذلا التكاما والاتالنا باة أياساص رلام
األصول ال ينفي بعمها رل بعل(.)6
 -5ويتكام ا النفاار هنااا بتقري ا مقيااد األصااول بااالتعريم ا اار لاصااول؛ غااإذا يااان التعرياام األول
رار ا موضااوق أصااول الفقااه ،وهااو أهلتااه اإل اليااة؛ غااالتعريم ال اااين رار ا واجتااه لل اار ماال أصااول
الفق ااه ،وه ااو اس ااتنجا األأك اااا الش ااررية؛ وذ ر اارا "أص ااول الفق ااه " ب ج ااه" :العل اام بالقوار ااد ،الا ا
يتوصا ا ه ااا وا اس ااتنجا األأك اااا الش ااررية الفرري ااة ،ر اال أهلته ااا التفي اايلية"()7؛ غ ااالتعريم األول
) (1األرمو " ،احلاص " ،لوأة ر م ( ،)5خم و  ،يامعة املل سعوه ،الر م ،5026 :ا .3/1006
) (2اجفر :رجد ا الجيماو " ،منها الوصول وا رلم األصاول" .حتقيال ه .ياعجان ومساريا ( ،ال جعاة األوا ،ابال أاسا
1429ه اا)( ،ص ،)7السااجك " ،اإلهااا أ ياار املنهااا " ،)19/1( ،وممااا يالأااا أن أااد أصااول الفقااه السااابل
جسااجه أي اار ماال واأااد للجيماااو و اارهم ه .رجاد الكاارم الن لااة أ الشااام ( ،)104/1والفاااهر أن أول ماال صاااغه
ها ت العجااار جاا الااديل األرماو املتااو سانة (653هاا) أ احلاصا  ،أيا االم صااياغة أصا يتابااه ايفياول؛ لا ا
ااال السااجك أ اإلهااا ( )19/1ملااا ذياار أااد أصااول الفقااه " :ه ا ت العجااار بعينهااا رجااار جااا الااديل األرمااو أ
احلاصا " .وال أن الجيماااو رمبااا جياارا غيااه هلا ا يل ااة واأااد ماال أااد األرمااو أ احلاصا ( .)230/1أيا
ررغه األرمو ب جه" :معرغة هالئ الفقه و اال ،وييفية استفاه األأكاا منها ،وأاال املساتفيد" .غما ا الجيمااو :
"األأكاا" ،وي جه ينفر وا أن االستفاه مل األهلة اإل الية د جكون أوسا مل األأكاا ،وا أرلم.
) (3السريش " ،الجمر ايفي " ،)39/1( ،واجفر :السريش " ،جشنيم املساما".)129/1( ،
) (4اجفر :السريش " ،الجمر ايفي " (.)40/1
)(5رجد ا بل وبراهيم العلو " ،جشر الجنوه رل مرا السعوه"( .امل ر  :م جعة غمالة).)17/1( ،
) (6اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)7
) (7وأول ماال ذياار ه ا ا التعرياام اباال احلاي ا أ خمتياارت ( ،)201/1مث جابعااه بعااد ذل ا رااده ماال األص اولية ،اجفاار:
الساااراض " ،اي ااة الوصااول وا رل اام األص ااول" ( ،)6/1ال ااوأ" ،ي اار خمتي اار الروضااة" ( ،)120/1رجي ااد ا ب اال
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ييص ا لاهلااة ،والتعرياام ال اااين ييص ا ملاانه االسااتنجا ؛ غهااو مجااة ومك ا للتعرياام األول ال ا
جيعا أصااول الفقااه" :أهلتااه" ،وذ يتعا ر النفاار أ الاادلي  ،وال بويااوه وارااد واضاامة ،يتجعهااا ادتهااد
الستخرا احلكم اليامي منهاا ،غها أصا ضاج االساتدالل واالساتنجا اليامي ي اا ارر ذلا
التفتاناين(ت793ها) بكالا ي أول ه ا املوضوق(.)1
 -6ورلا ها ا غااإن ماال ياار و يفااة "أصااول الفقااه " يلااه مبجاأ ااه ومسااائله رلا يوجااه" :وساايلة للتوصا
الس ااتخرا األأك اااا الش ااررية؛ غ اااحلكم ه ااو حم ااور العل اام يل ااه ،وغايت ااه الا ا يه اادا وليه ااا"( ،)2غ ااد
متاااه؛ وذ ون و يفااة أصااول الفقااه األوا" :األهلااة" ،ولاايس احلكاام ،ج صاايال وبرهاجااا ومتمييااا وبياجااا
واأتاايااا ،مث يا ض احلكاام ججعااا ل جااوت األهلااة؛ ألن األهلااة ها األصا الا أفااا بااه مياادر ومااوره
احلكم اليامي ؛ غاإذا ي جات الادلي أصاال ،ال ي اة ملاا يجان رلياه مال أأكااا ،غاال أكام صامي
وال باادلي ص اامي  ،ااال ال اساي(ت505ه اا) " :و ااد ررغ اات م اال ه ا ا :أن أهل ااة األأك اااا الكت ااا
والساانة واإل اااق؛ غااالعلم ب اارق الجااوت ها ت األصااول ال الالااة ،وياارو صاامتها ،وويااوت هاللتهااا رلا
األأكاا ،هو العلم ال يع رنه ب صول الفقه"()3؛ غ ير الالس غايات ألصول الفقه.
وا الصااة ماال ه ا ا :أن غاار أصااول الفقااه ،وموضااوره ،وجعريفااه؛ يلهااا جاادور رل ا أم اريل ال الال ا
ااا :الاادلي  ،واحلكاام الشاارريان ،ومتعلقاهت ااا ،أي ارا ،ومعرغااة ،واسااتنجا ا ،وج صاايال ،وجقعياادا ،وه ا ت ه ا
األصااول املجاان رليهااا املريعيااة التش اريعية لامااة ،ااال ال اساي(ت505ه اا) " :ارلاام أجااه ملااا ريااا أااد أصااول
الفقه وا معرغة أهلة األأكاا؛ ايت احلد رل الالالة ألفاظ :املعرغة ،والدلي  ،واحلكم"(.)4
ضااجَ رل اااص األصااول غايااة أصااول الفقااه وو يفتااه ال ا ويااد ماال أيلهااا؛ أياار رل اااص األصااول
 -7ملااا َ
جفاار النااا ر غيااه باألهلااة والداللااة؛ ي ا ال خياار وا مااايا ال هتااتم بالاادلي وال األأكاااا ،وال جعاان
باساتخرا األأكااا؛ غيمايا رلام األصااول ،وخيار رال اور مه تاه وغرضااه الا يعاوه رلا الاادلي
واحلك اام؛ ج جيتا ااا واس ااتنجا ا ،ا ااال ال ا اساي(ت505ه ا اا)" :واألصا ااوي ال ينفا اار وال أ أهلا ااة األأكا اااا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسااعوه ايفجااو " ،التوضااي أ أا غاوامل التنقااي "( .باادوت :هار الكتا العل يااة1416 ،ه) ،)34/1( ،حم ااد
الفتوأ " ،ير الكوي املند" .حتقيل حم د السأيل  ،جسيه اه( ،الريا  :العجيكان1418 ،ها).)44/1( ،
) (1سعد الديل مسعوه بل ر ر التفتاناين" ،ير التلوي رل التوضي "( .مير :يتجة وم جعة صجي ).)34/1( ،
) (2رلا أ ااد بااابكر" ،هراسااات أ أصااول الفقااه"( .دلااة اجلامعااة اإلسااالمية ،العاادهان ،51 ،50 :ربيااا ا اار،
رممان 1401ها).
) (3ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)6
) (4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)9
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الش ااررية اص ااة"( ،)1و ا ا ا ل ااد ال ا اساي(ت505ها اا) أ أي اار م اال م ااو ل م اال "املستي ااف " ي اااك
منا شااة بع اال املف اااهيم ا اري ااة ر اال رل اام األص ااول ل ا ال يااد رل ا أص ااول الفق ااه م ااا ل اايس من ااه؛
يجعل مفاهيم اجلدل أو رلم الكالا(.)2

املبحث الثالث :حصر األصوليني أصول مصادر التشريع:
ماال املقاصااد املعت ا لتعلياال أصااول الفقااه باألهلااة؛ اسااتقرار األهلااة والجوهتااا؛ ألن ه ا ا أي ا بعااد جقااايف
واس ااا أ ااى ر اارا املعتا ا منه ااا م اال املل ا  ،واملع ا ا م اال امله ا ا  ،و ااو املعتا ا وهرياج ااه ومراجج ااه ،وررغ اات اارق
وأسالي ويياا ا للمكام؛ ألن األهلاة ها ميادر وماوره الفقاه الا مناه جساتق األأكااا ،وها أهلاة جو يفياة أ
أص االها ،ال جي ااون أن يا اساه غيه ااا هليا ا يي ا ا من ااه احلك اام أص ااالة ،هون جو ي اام م اال الش ااارق؛ و ااد أ اااول بع اال
املعاصاريل غاات األصااول ،وج يدهااا ،ونياههتااا؛ وذ جعاد األصااول السااابقة صاااحلة ا أسا هراواهم ا ا ا الااسمل،
يقااول الااديتور ي ااال أبااو ال ا اد " :وااليتهاااه ال ا حنتااا وليااه اليااوا ،وأتااا وليااه املساال ون ،لاايس ايتهاااها أ
الفروق وأدها ،وومناا هاو ايتهااه أ األصاول يا ل  . .ويام مال مسا لة جواياه املسال ة الياوا غاإذا هل وهاا وأر لاوا
اجله ااد لج ا ا حلك اام اإلس ااالا غيه ااا أغم ا هل ا هم وا و ف ااة م ااا األص ااول . . .ول اايس م ااا جُاارههت الك اار ال الج ااة م اال
املعاص اريل م اال امتن ااا تق أ االيته اااه أ األص ااول وال التساما اا مب ااا ال يل ااسا ،وجقيا ادا أ با ا ل اجله ااد هل ا اا ر ااا ينف ااا
الناح"( ،)3وغدت له يالا ريا مال ها ا( .)4غها ا الكاالا أتاا وا حتريار ماراهت بااليتهااه أ األصاول؛ غاإن ياان
االيتهاااه ها ا جلا األصااول ،مبسيااد غهاام ،ومعرغااة جيوصااه ،وأصاوله ،وهالئلااه ،ومعاجيااه غها ا أاال .أمااا ون يااان
باسااتمداس أصااول يديااد جي ا منهااا األأكاااا ابت ااداص ،مفي اولة راال الكتااا العسيااس ،والساانة النجويااة ،منانر ااة
ااا؛ غه ا ا ال ي ا أ ب الجااه؛ غااإن األص ا أن أهلااة الش اريعة الكليااة حميااور معاادوه  ،رائااد يلهااا وا الكتااا
والساانة ،غااد ابلااة للسياااه وااليتهاااه أ أصا راادها ،ااال الشادان (ت476هاا) " :وأول مااا يجاادأ بااه الكااالا رلا
ااا ا ا رااس ويا ا ،و ااا رساوله صاال ا رليااه وساالم؛ أل ااا أصا ملااا ساوامها ماال األهلااة"()5؛ غها ا
أص ا ال ااديل والتش اريا ،وي ا األهل ااة األ اار ياإل اااق والقي اااح و ااول الي ااما وي اارق م اال جلن ااا واالستي ااال
) (1ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)6
) (2اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)69 ،432
) (3ه .أ ااد ي ااال أبااو ادااد" ،أاوار ال موايهااة"( .يتااا العاار العااده  ،7مقااال بعناوان" :موايهااة مااا رناصاار
اجل وه"))42( ،
) (4يالاا أ يتابه"التاديد أ الفكر اإلسالم ( )40وغدهم ،بعماهم ي الا بتادياد أصاول الفقاه ،والاجعل
ال بإل ائه.
) (5الشدان " ،الل ا"( ،ص.)6
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واالستمسااان والعاااه وغدهااا بيااان للكتااا والساانة ،ووغيااا ااا؛ غادلي اإل اااق رلا وجااه ورلااو منسلتااه مااا هااو
وال مفيا ومجااة لداللااة الكتااا والساانة ،ااال اباال رقيا احلنجلا (ت513هاا) مفيااما راال أصا اإل اااق " :ون
ااق راال الكتااا والسان َِّة ِ
اول ا ِ،
ااك ا َ
ااق ه ااا؟ يا  :حناال ال جا ُ
باإل اااق ،وال جايااو َن ِاإل ا َ
يا  :يياام أَ َّ ا ْارُاُ ِاإل ا َ
ُ
ادول راال
اول رساولِه ،لقااول رل ا ِااص األ َُّما ِاة ،لكا ْال جاُيه ااا لِ ْله ااا ،غنتجااة بإ اااق األُما ِاة أن ذلا منسااو  ،أو معا ٌ
وا َ
()1
ِ
ييدر رل هلي " .
اهرت؛ و ْذ يان اإل اقُ ليس بدلي أ جفسهْ ،
لكل ُ
غ ااال جق اااا الشا اريعة ب ص االها وال بك ا ااا وال هلف ااا أص ااو ا ،ال بتم ااييعها وو ال ه ااا؛ وذ ل ااو غ ااات أي اار
مياااهر الشاريعة وأصااو ا وأاادَّها؛ يجاال معاان إلجياااه الش اريعة ذاهتااا؛ ألن يا لااه احلاال أ ا اااق أصااول يسااتق
منهااا احلكاام أس ا ه اوات ،وأصااو ا يلهااا جعااوه للقاار ن الكاارم والساانة النجويااة ،ااال الشاااغع (ت204ه اا)" :و
جيع ا ا ألأااد بعااد رسااول ا أن يقااول ،وال ماال يهااة رل ا تم مم ا جلااه ،ويه اةُ العل ا ِم بعا ُاد الكتااا ُ  ،والس اانةُ،
وصفت مل القياح رليها"(.)2
الار ،وما
ُ
واإل اقُ ،وا ُ
ا ا غااإن الق اراأ(ت684ه اا) وغاادت ماال العل اااص أاااول أياار أهلااة الش اريعة غقااال" :غ هلااة مشاارورية األأكاااا
حميااور يااررا ،جتو اام رل ا الشااارق ،وها حنااو العشاريل"( ،)3وها ا العااده ال ا ذياارت ،يسيااد غيااه وياانقص أها األصااول
) (1الشدان " ،الل ا"( ،ص.)6
) (2أبو رجد ا حم د بل وهريس الشاغع " ،الرسالة" .حتقيل أ د حم د ياير( ،القاهر 1358 :ها) (ص.)507
) (3أ د بل وهريس القراأ" ،أجوار ال وق أ أجواص الفروق( .:بدوت :را الكت ) ،)128/1( ،رد القراأ أهلاة
الشريعة اإل الية أ الفروق( ،)128/1وذير أ ا حنو رشريل هليال ،وجابعه حم د بل أ د بل يس " ،جقري
الوصول وا رلم األصول" .حتقيل رجد ا اجلجور  ،1 ( ،األرهن ،ر ان :النفاائس1422 ،ه) ا (ص)176
وأ ير جنقي الفيول يعلها القراأ جسعة رشار هلايال باالساتقراص (ص ،)445وجابعاه ال اوأ أ لام الاديل
سا االي ان ال ا ااوأ" ،التعيا ااة أ يا اار األربعا ااة" .حتقيا اال أ ا ااد أا ااا  ،1 ( ،مكا ااة املكرما ااة :املكتجا ااة املكيا ااة،
1419ها)( ،ص )237رل ذل ؛ غاعلها جسعة رشر هليال غقال " :أهلة الشرق جساعة رشار باالساتقراص ،ال
يوياد بااة العل ااص غدهااا ،أو اا :الكتااا  ،والاجيهاا :الساانة ،والال هاا :و اااق األماة ،ورابعهااا :و ااق أها املدينااة،
و امسها :القياح ،وساهسها :ول اليما  ،وسابعها :امليلمة املرسلة ،والامنهاا :االستياما  ،وجاساعها:
الا ا اص األص االية ،وراي اارها :العوائ ااد ،احل اااه رش اار :االس ااتقراص ،ال اااين رش اار :س ااد الا ا رائا ،ال الا ا رش اار:
االسااتدالل ،الرابااا رشاار :االستمسااان ،ا ااامس رشاار :األ ا باااأل م ،الساااهح رشاار :العي ا ة ،السااابا
رشاار :و اااق أها الكوغااة ،ال ااامل رشاار :و اااق العشاار  ،التاسااا رشاار :و اااق ا لفاااص األربعااة .وبعمااها متفاال
رليه ،وبعمها خمتلم غيه ،ومعرغة أدوهها ،ورسومها" ،ولكل وله" :ال يويد بة العل اص غدهاا" رمباا يقياد
أن غدها يد غيها ،ووال هلس التس ية غقد يوياد غدهاا؛ ياالتمر  ،واأل ا باالأتياا  ،والقرراة ،وهاللاة
بالشااجَهة ،واالسااتدالل رلا الشا ص بفساااه جفاادت ،واأل ا
اال ااان ،وهاللااة السااياق ،ور ااوا الجلااو  ،والع ا
َّ
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أل ااا رائ ااد وا أص االها :الكت ااا والس اانة ،وبقي ااة األهل ااة بي ااان وويم ااا  ،غييي اادون رلا ا أن أصا ا التشا اريا "الق اارصان
الكرم" ،وأاية السنة م وذ مل القارصان ،ويا ا اإل ااق ،والقيااح ،رائاد وليه اا ال حمالاة ،اال السا عاين(ت489هاا):
" غ مااا الكتااا غهااو أا الاادالئ  ،و اايم الجيااان جل يااا األأكاااا . .والساانة م ا وذ منااه ،والقياااح م ا وذ ماال الكتااا
والساانة ،واإل اااق م ا وذ ماال الكتااا  ،والساانة ،والقياااح"( ،)1وحنااوت الااه اجل اوين (478ه اا) ،واباال القاايم(ت751ه اا)،
والشا يب (ت790ه) ،وغدهم(.)2
املبحث الرابع :محاية األصوليني النص الشرعي:
 -1بع ااد أن اارر األصا اوليون أصا ا األهل ااة ،لكو ااا مي اادر التشا اريا لاأك اااا يله ااا ،اارروا بع اادها رائ اال و وار ااد
االس ااتنجا الي اامي  ،وأ اااموا م ااا ها ا ا أصا اوال حت يه ااا وجقي ه ااا وحتففه ااا؛ ألج ااه ال مع اان إل ام ااة ال اادلي  ،مث
االجقمااا رل ا أص ااول هالالج ااه وجع يله ااا ورس ااا ر اال األأك اااا ،و ا ا بن اوا وارااد ي ااد  ،ج اادور رل ا أف ااا
هاللااة الاانص رلا احلكاام ،ماال أرف هااا أجااه" :ال ايتهاااه مااا الاانص"( ،)3ومااا أ معناهااا ياا"االيتهاه مااا الاانص
حمااال"( ،)4أو" :ال أااا لالسااتنجا مااا الاانص"( ،)5وغدهااا ،واجفاال األص اوليون ياغااة رل ا معاان ه ا ت القوارااد
واأل ها ،ال اجلياص(ت370ها)" :وال الا أ سقو االيتهاه ما النص"(.)6
غ ادار ها ت القارااد رلا التعااايس بااة ااو هاللااة الاانص ،وااليتهاااه؛ غكل ااا وياات هاللااة الاانص ضااعم
االيتهاااه لقلااة احلايااة وليااه ،ومااى فياات أو راادمت هاللااة الاانص ناهت ااو االيتهاااه بياجااا للمكاام الشاارر .
وه ت القاراد معان أادي معااذ ا رضا ا رناه ا ملاا أريادت رساول ا صال ا رلياه وسالم ،رنادما بع اه للاي ل
با ن أكاام بالكتااا  ،غااإن جيااد غجالساانة غااإن جيااد جيتهااد رأيااه( ،)7اال اجلياااص(ت370ه) " :حناال ال ليااس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ما ي  ،وو جاق الناح مل غد جكد ،وغدها ،اجفر :السريش " ،الجمر ايفي "( ،ص5/8ا)53/8؛ غه ت
أهلة جتدا وجفاق ما األهلة امل يور .
) (1الس عاين " ،وا ا األهلة".)29/1( ،
) (2اجفر :اجلوين" ،ال هان" ،)178/2( ،ابل يم اجلونية" ،بدائا الفوائد" ( ،)15/4الشا يب" ،املواغقات".)42/3( ،
) (3رل بل رقي " ،الواض أ أصول الفقه" .حتقيل ه .رجد ا الاي  ،1 ( ،بدوت :الرسالة 1420ها).)371/5( ،
) (4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)345
) (5د الاران اجليااص" ،الفياول أ األصاول" .حتقيال رايا النشا  ،2 ( ،األو ااا الكويتياة1414 /هاا)،
(.)208/4
) (6اجلياص" ،الفيول أ األصول".)38/4( ،
) (7اباال أنج ا " ،مسااند أ ااد" )236/5( ،رجااد ا ال اادارم " ،س اانل الاادارم " حتقي اال أسااة س االيم أس ااد،1 ( ،
السااعوهية :امل اان للنشاار والتونيااا1412 ،ه اا) ( ،)168أبااو هاوه" ،ساانل أ هاوه" ،)3594( ،الام ا " ،ساانل
الام ا ا " ،)1327( ،وا تل اام العل اااص أ جي ااميمه وجم ااعيفه؛ غم ااعه ار ااة م اانهم :الجخ ااار أ "التا اااريخ
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االيتهاه ما جص الكتا  ،والسنة ،وو اق األمة ،وال ما هلي ائم مل واأد مل ه ت األصول"(.)1
وممااا يوض ا ذل ا  :أن العل اااص اجفق اوا رل ا أجااه ال ياانقل االيتهاااه بايتهاااه م لااه ،وياانقل أالااة خمالفتااه
ا عااا ماال الكتااا  ،أو الساانة ،أو اإل اااق ،أو القياااح اجلل ا رنااد مال ا والشاااغع  ،وروايااة راال اإلماااا أ ااد()2؛
أففااا وصااياجة ألصااول التشاريا؛ غكا ماال الفهااا يقاام ايتهاااهت رلا أصا صاامي  ،غااال يعتا ها ت االيتهاااه
لو وره أ غد حمله(.)3
 -2وي ااا أفف اوا أص ا الني ااوص ب ا ن ال يعتااد رليه ااا بايته اااه جكت ا ي ارائ ه غتع ل ااه أو
جمااعفه ،أفف اوا أيمااا م اواره االسااتنجا ماال الاانص؛ غقاارروا وارااد جقاايم االسااتنجا الياامي ،
وجررااات ،وجمااج ه؛ غاالسااتنجا الياامي املعت ا هااو العائااد رل ا الاانص بااالقو واإلأكاااا ،ال
العائد رليه باإلضعاا واالحناالل أو الرغاا واإلب اال؛ غكا اساتنجا رااه رلا الانص بماعم
أو وب ااال غهااو اسااتنجا مل ا  ،و اارروا ارااد أ ها ا ،وها " :ال جيااون أن يسااتنج ماال الاانص
معن يعوه رليه باإلب ال"( ،)4وبلفا " :وذا استنج معن مل أصا ؛ غ ب لاه ،غهاو با ا "(،)5
ا ها ال ساي(ت505ها) (.)6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكج ااد" ،)277/2( ،والاما ا رقا ا س اايا ه ل ااه ،واب اال أ ااسا أ "ايفلا ا " ،)62/6( ،واب اال اجل ااون أ "العلا ا
املتناهي ااة" ،)273/2( ،وص ااممه ا يا ا الج ااداه أ "لفقي ااه واملتفق ااه" ،)471/1( ،واب اال الق اايم أ "ور ااالا
املو عة" ،)351/2( ،وابل ي د أ "جفسدت" )7/1( ،أي ال " :وها ا احلادي أ املسااجيد والسانل ،بإساناه
ييد".
) (1اجلياص" ،الفيول أ األصول".)59/4( ،
) (2اجفر :يها الديل القراأ" ،اإلأكاا أ متييس الفتاو رل األأكااا وجيارغات القاضا واإلمااا" .حتقيال حم اوه
ررجوح( ،األنهرية للااس ،بادون جااريخ جشار) (ص ،)135السريشا " ،جشانيم املسااما" ،)591/4( ،السريشا ،
"املن ور أ القوارد الفقهية" ،)93/1( ،ابل الناار" ،ير الكوي املند" ،)503/4( ،أ د بل حم د احل و ،
"غ س ريون الجيائر أ ير األيجات والنفائر" ،1 ( .بدوت ،الكت العل ية1405 ،ها) (.)325/1
) (3اجفر :ا مد " ،اإلأكاا")203 /4( ،
) (4السجك " ،األيجات والنفائر" .حتقيل راهل رجاد املوياوه ،رلا حم اد راو  ،1 ( ،بادوت :الكتا العل ياة،
1411هاا) ،)456/1( .السريشا " ،الجماار ايفااي " ،)50/5 ،491/4( ،املاارهاو " ،التمجااد ياار التمرياار"،
( ،)2854/6اباال الناااار" ،ياار الكويا املنااد" ،)456/3( ،ا يت ا " ،حتفااة ايفتااا بشاار املنهااا "( .هار
وأياص الااس العر 1357ها) ()210/1
) (5حم اد املقار " ،القوارااد" .حتقيال أ اد باال ياد (  ،1مكاة املكرمااة :يامعاة أا القار  ،مريااس وأيااص الاااس).
( )485/2القارد ر م.)242( :
) (6اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص ،)198وارد املقر ( )485/2القارد ر م.)242( :
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ولكاال ااد خيتلفااون ها ا ه ا ا املعاان؛ غاااههوا جب اوان اسااتنجا معاان يعااوه رل ا الاانص بالتخياايص؛
بعمااهم أيااانت؛ ألجااه ها ا أ غهاام الاانص ذاجااه ال اريااه ،وبعمااهم منعااه ،ملااا غيااه ماال وضااعاا الاانص لا ا
هم ا هاااجة القاراادجة مااا بعمااه ا اباال ه ياال العيااد(ت702ه اا) غقااال" :ي ا رلااة مسااتنج ة ،جعااوه رل ا
النص باإلب ال والتخييص؛ غه با لة"(.)1
املبحث اخلامس :دراسة تطبيقية حلفظ أصول الفقه ألبرز مصادر األحكام الشرعية:
س ضااا أ ه ا ا املجم ا أبااسر وأهاام مياااهر األأكاااا الش ااررية املتفاال رليهااا وه ا  :الكتااا
الكاارم ،والساانة النجويااة امل هاار  ،واإل اااق ،والقياااح ،ي ااا جناولاات بعاال األهلااة املختلاام غيهااا وه ا :
ول اليما  ،ور أه املدينة ،وامليلمة املرسلة ،واالستمسان ،وأيارت وا يارق مال جلناا رناد
الكالا رل الكتا الكرم.
أوال :الكتاب الكريم:
اإلسالا،
أ -الكتا الكرم ينجوق الديل ،وأص امللة ،ويل الشريعة ،وأساح الرسالة ،و
ور د امللة ،ود ا األأكاا يلها ،وريل الديل ال ال يقوا وال به ،ي ا ررت رل اص
اإلسالا رامة ورل اص األصول اصة()2؛ غه ا مقاا الكتا الكرم أ الشريعة ،وأ األمة،
يقررت ويييدت رل اص األصول؛ ألجه أص ي مياهر التشريا ،ومعتيم األجاا ياغة؛ غت ر وا
حلفا الكتا أ يوجه ميدر جشريا مل الالس يهات :أفا جيه ،وأفا غه ه ،وأفا
جاسخه ومنسو ه.
األولى :حفظ أصله :أيد رل اص األصول رل أفا جص الكتا العسيس يامال ،ال يسيد
وال ينقص منه أرا ،ويدهوا غيه ،ال ال ساي(ت505ها)" :وحلاق ما ليس بقر ن بالقر ن يفر،
ي ا أجه مل أحلل القنوت ،أو التشهد ،أو التعوذ بالقر ن غقد يفر"()3؛ ل ال يد غيه ما ليس منه،
أو أن خير ما هو منه ،و رروا غيه أرغا مراج التواجر ي ا يقول ابل ريد(ت595ها)( ،)4وأيدوا
) (1جقا الااديل املشااهور بااابل ه ياال العيااد" ،وأكاااا األأكاااا ياار ر ااد األأكاااا" .حتقياال أ ااد ياااير،2 ( ،
بدوت :را الكت 1407 ،ه)ا.)257/1( ،
) (2اجفاار :رجااد املل ا باال رجااد ا اجلااوين" ،غياااس األماام أ التياااس الفلاام" حتقياال رجااد العفاايم لاادي ،2 ( ،
مكتجة وماا احلرمة 1401ها)( ،ص ،)400الشا يب" ،املواغقات" (.)346/3
) (3ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)82
) (4حم ااد باال ريااد" ،الماارور أ أصااول الفقااه" .حتقياال ااال الااديل العلااو  ،1 ( ،باادوت :ال اار اإلسااالم ،
1994ا) (ص.)87
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أدوا به القر ن

وأالجتوا ارتجار أص التواجر أ القرصان الكرم يله ،أى يعلوت ض ل أدت ال
الكرم(.)1
و ا يدهوا وجفروا أ القراص الشاذ  ،ووضعوها أ مرججتها املناسجة ا أففا ملياهر
التشريا؛ وذ يد لوها رل الكتا العسيس ،وون ارت ها بعمهم أ األأكاا ،بتوانن غيها بة
اإلل اص واالرتجار ،ال وماا احلرمة(ت478ها)" :وال أقل سقو االأتاا بالقراص الشاذ
الشريعة ،ووليه ريوق يا األصول ،وال أمر أ
أمران :أأدمها :أن القر ن ارد اإلسالا ،و
رت ،ويعفم و عه ،ال سي ا مل األمور الدينية؛ غ صما األهيان
الديل أرفم منه ،وي ما جي
يتناهون أ جقله وأففه ،وال يسوغ أ ا راه االرتياه ،ريوق األمر وا جق ا أاه ،ما هامت
الدوار متوغر  ،والنفوح وا ضج الديل متشوغة ،وه ا يستند وا ما سجل متهيدت ،غي ا يقتم
جواجر األ جار"(.)2
الثانية :أفا رق استنجا احلكم مل ألفاظ القر ن الكرم ،وارت دوا أ ه ا احلفا رل
أص الل ة ال جسل ها القرصان الكرم ،بفهم أسالي العر  ،ودار راهات يالمهم وخما جاهتم،
الجيتا لداللة احلكم ،وج مينا مل الو وق أ ال ل  ،أو جع ي بعل النص ،و ا يعله الشاغع أصال
العلم ب ن يا يتا ا ومنا
يعوه وا اق العلم
يله بالكتا غقال " :ومل اق رلم يتا ا ُ :
()3
جسل بلسان العر "  ،مث غي وأبان أبو يامة(ت665ها) أ ه ا األص غقال " :وارلم أن
استخرا مسائ الفقه ،وحتقيقها؛ متو م رل وأكاا رلم أصول الفقه ،ووجقان ي ه ت العلوا،
متو م رل التجمر أ معرغة رلم اللسان العر "(.)4
غجاينوا بة األأكاا ،بناص رل و هاللة اللفا رل املعن؛ غفر وا بة الت وي اليمي ،
والفاسد ،واليري وايفت  ،واد و رق بياجه ،واحلقيقة وادان ،واملن وق واملفهوا ،ورججوا املفهوا
هريات ،وأر وا لك أمر و مقاا يعرا غيه وجه وضعفه ،وضج وا خمييات الع وا ،ومقيدات
امل لل ،وأ هروا املشايات ،وأباجوا و أالر أروا املعاين أ جنوق األأكاا . .اخل ،غه ت املجاأ
مل أصل موضورات أصول الفقه ،وه ما ي لل رليها هالالت األلفاظ ،ال منا ها غهم الل ة
) (1يعا ا رل اااص األص ااول " التا اواجر" غي ااال أ أ ااد الكت ااا العسي ااس ،اجف اار :أص ااول الج ااسهو (ص ،)95ال ا اساي،
"املستيااف "( ،ص ،)81ر اار ا جااان " ،امل اان أ أصااول الفقااه" .حتقياال ه .حم ااد بقااا( ،مكااة املكرمااة،1 ،
مريس الجم العل  ،أا القر 1403ها)( ،ص.)185
) (2اجلوين" ،ال هان".)257/1( ،
) (3الشاغع " ،الرسالة"ا (ص.)34
) (4جة الكتا امليم للره وا األمر األول (ص.)62
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وغراها وجرييجا ،وه معفم األصول ،ي ا يقول وماا احلرمة (ت478ها) (.)1
الثالثة :يهة النسخ ،غمففوا جاسخ القرصان ومنسو ه؛ غمرروا واردمها وأ اموا أصوال حتفا
أأكامه مل أن يتوسا بنسخ أأكامه ،أو يل ما حتقل جسخه؛ غاعلوا و جواجر الكتا العسيس
أايجة أل جسخ أضعم منه؛ غقووا ورف وا ي ن القرصان بالتواجر مل أن يت رق وليه ضعم أ
الجوت أص أأكامه؛ وذ ال يقدر رل رغا أك ه وال ما يايله أ القو  ،ور االرتداص رليه
بالنسخ ،يقول وماا احلرمة(ت478ها) " :أ ا العل اص رل أن ال ابت عا ،ال ينسخه مفنون؛
غالقر ن ال ينسخه ا املنقول أاها"(.)2
ب -ومما يتعلل بالقر ن الكرم مما له صلة هنا :أن بعل األصولية جو فوا أ األ ب أكاا
"شرع من قبلنا" ،مما وره غيه الكتا الكرم ،وه ا ال رليه غال الشاغعية ،وهو م ه
املعتسلة ،و ا مل األيارر  ،و الفهم أ ه ا هور العل اص مل امل اه يلها غ وا بشرق
مل جلنا مب وره أ يات الكتا العسيس.
وم مل منا :أن يريعة حم د رلياه الياال والساالا جساخت غدهاا مال الشارائا ،غاال يكاون
م ا احلكاام صااميما؛ غااإن األواماار ال ا ياصجااه رليااه اليااال والسااالا متاااده  ،اريااة راال أص ا
الشارائا السااابقة( ،)3وها ا الا ارجمااات وماااا احلاارمة(ت478ه اا) وأياادت ا مااد (ت631ه اا)( ،)4و ااد
يااسا اباال العاار (ت543ه اا) ب ا ن ي ا الشاااغعية ال ي ا ون ب اا"يرق ماال جلنااا"( ،)5ولكاال الياامي أن
بعل الشاغعية أ وا بشرق مل جلنا ،ي ا ذير ذل وماا احلرمة و الشدان وا مد  ،وغدهم(.)6
وأما مل ارت "يرق مل جلنا" يررا لنا ا وهم اجل هور ا غ هم :أن االرتجار مبا وره أ
الكتا العسيس مل األأكاا لكوجه ياص بكتابنا أ أكايته رل مل جلنا مل األمم ،وأ رت القرصان ،و
ينسخ بشريعتنا؛ غإذا ورهت يص أ القرصان الكرم جم نت أأكاما ،وسكت رنها؛ غاأل مبا
) (1اجلوين" ،ال هان".)130/1( ،
)(2اجلوين" ،ال هان".)255/2( ،
) (3اجفر :الشدان " ،الل ا"( ،ص ،)63اجلوين" ،ال هان أ أصاول الفقاه" ،)189/1( ،ال اساي" ،املستياف "،
(ص ،)166ال وأ" ،ير خمتير الروضة".)170/3( ،
) (4اجفر :اجلوين" ،التلخيص" ،)265/2( ،ا مد " ،اإلأكاا أ أصول األأكاا".)141/4( ،
) (5حم ااد باال رجااد ا اباال العاار املااالك " ،أأكاااا القاار ن" .حتقياال حم ااد رجااد القاااهر( ،ال جعااة ال اجيااة ،باادوت:
الكت العل ية1424 ،ها) (.)356/1
) (6اجف اار :الشا ادان " ،التجي اار "( ،ص ،)285الشا ادان " ،الل ااا"( ،ص ،)63اجل ااوين" ،ال ه ااان"،)189/1( ،
اإلأكاا أ أصول األأكاا (.)140/4
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غيها مل أأكاا هو أ مل يتا ا لكوجه أورهها وأ رها ،ال لكو ا يرائا سابقة وأهيان ماضية؛
غ احلكم منها يكون معت ا ه ا النفر ( ،)1ال ابل العر (ت543ها) " :وجكتة ذل  :أن ا
جعاا أ جا رل يص النجية؛ غ ا يان مل يات االنهيار ،وذير االرتجار؛ غفائدجه الورا ،وما
يان مل يات األأكاا؛ غاملراه به االمت ال له ،واال تداص به"(.)2
ثانيا :السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم:
ارتن رل اص األصول بالسنة النجوية مل جفس يهات رنايتهم بالكتا العسيس :أفا النص،
وأفا الفهم واالستنجا  ،وأفا الناسخ واملنسو  ،وناهوا رل القرصان الالس نياهات أ احلفا،
اجفرهت ها السنة رل الكتا وه  :ج ييد أص أاية السنة ،وبيان مراج السنة مل أي و
الجوهتا ،وبيان أأوال مقاماجه رليه اليال والسالا أال الجالغ.
 -1تأكيد أصل حجية السنة:
السج أ ذل  :أجه أ ي نمان يفهر أه نيب ورناه ينايفون أ دار االأتاا
بالسنة؛ وما يال أو يسصا؛ غساه أه األصول ج ييد االأتاا بالسنة ،وج جيت رينية االستدالل ها،
جقال ،ورقال ،نياه رل أاية القرصان؛ ألن أاية القرصان الكرم أي مل أن يشك غيها ري
ينس جفسه وا اإلسالا؛ غارتنوا بتقرير أاية السنة ،و رجوها بكتا ا ا رس وي ا؛ غ ل أول
يت األصول "الرسالة" ال بالب غيها اإلماا الشاغع بتقرير ه ا األص وبياجه ،وو هارت بال اهة
املوضا ال أبان  -ي
وغر ِضه ويتابه،
َ
النقلية والعقلية املتنورة غقال" :وضا ا رسوله مل هينه ْ
وأرا مل معييته ،وأبان مل غميلته ،مبا َاَرن
الناؤت  -أجه يعله َرلَ ا ا لدينه ،مبا اغا مل ارتهَّ ،
مل اإلأان برسوله ما اإلأان به"(.)3
مث أوره األهلة والنيوص مل الكتا رل رن ارة ا ب ارته ا رس وي ا وأن السنة
وأ يالقر ن ،حنو وله جعاا ،ﱣﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱢ [النور]62 :؛ غاع ي ال ابتداص اإلأان ،ال
اإلأا َن با ورسوله . . .غفر ا رل الناح اججاق وأيه وسنل رسوله(.)4
) (1اجفر :الشدان " ،التجير "( ،ص.)287
) (2ابل العر " ،أأكاا القر ن".)37/1( ،
) (3الشاغع " ،الرسالة"ا( ،ص.)73
) (4الشاغع " ،الرسالة"ا( ،ص .)73
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و ا يفيلوا بة السنة والقر ن أ هالالت األلفاظ ،وبينوا جل الدالالت ا معا؛ وذ
مسيوا بة الكتا والسنة ،بة ذل وماا احلرمة(ت478ها) بقوله " :غإن ي  َ :جعدوا يتا
ا جعاا؟ لنا :هو مما جلق مل رسول ا صل ا رليه وسلم؛ غك ما يقوله الرسول غ ل ا
جعاا غلم يكل ل ير الفي بة الكتا والسنة معن"(.)1
ومل أي ه ا يعلوا ي األهلة رائد وا صد ه رليه اليال والسالا؛ غالكتا  ،والسنة،
واإل اق ،وغدها؛ يلها جعوه وليه رليه اليال والسالا ،ال غد؛ ألن ي الشريعة ائ ة رل صد ه
رليه اليال والسالا(.)2
 -2بيان مراتب السنة:
أ -ارتن رل اص األصول بجيان أفا السنة مل يهة مراج الجوهتا؛ ألن ه ا ال يجن رليه
أص التشريا؛ غقس وا ا رنه رليه اليال والسالا مل أي و ال جوت وردمه وا
متواجر و أاه ،ورلقوا بك جوق هاللة مناسجة له ،وهاغعوا ي دا رل ا أاه ،وأ اموا رل
ارتجارت األهلة العقلية والنقلية؛ غك مل اجتس أله العلم مل أه السنة ال ويكال رندت
أ أاية السنة ،ولكل اإليكال رندت أ الجوت ال رق ال وصلت ولينا ها السنة رنه رليه
اليال والسالا؛ و ا ال السر س (ت483ها) " :وألن ول الرسول صل ا رليه
وسلم ،موي للعلم بارتجار أصله ،وومنا الشجهة أ النق رنه"(.)3
غه ا يله رائد وا أفا السنة وضج ها ،ومعرغة أجواق ا  ،و و ي جوق ،ورججة االأتاا
بك جوق ،وجوق االأتاا ؛ غتوسعوا أ ذل  ،ال وماا احلرمة(ت478ها) " :معرغة السنل ،غه
القارد الك ؛ غإن معفم أصول التكاليم متلق مل أ وال الرسول  -صل ا رليه وسلم -
الكتا ال يستق هون بيان الرسول ،مث ال يتقرر االستقالل
وأغعاله وغنون أأواله ،ومعفم
بالسنل وال بالتجمر أ معرغة الريال ،والعلم باليمي مل األ جار والسقيم ،وأسجا اجلر
والتعدي  ،وما رليه التعوي أ صفات األالجات مل الروا وال قات ،واملسند واملرس  ،والتواريخ ال

) (1اجلوين" ،ال هان".)42/1( ،
) (2اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)6
) (3أبااو بكاار حم ااد باال أ ااد سااه السر س ا " ،أصااول السر س ا " .حتقياال أ الوغاااص األغ اااين( ،باادوت ،هار
املعرغة1372 ،ها) ،)339/1( ،واجفر :رجد العسيس الجخار " ،يشم األسارار يار أصاول الجاسهو "،1 ( .
بدوت :الكتا العر 1411 ،ها) (.)359/2
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جاج رليها استجاجة الناسخ واملنسو "(.)1
ب -هار رل اص األصول رل حتريهم الجوت السنة وليه رليه اليال والسالا؛ ألن الجوت التشريا
معلل ها غقوله رليه اليال والسالا يقة ب صله ،وومنا الشجهة أ ريقة النق  ،ولو ارجفعت
ه ت الشجهة؛ يان أاة عا ي ا يقول رجد العسيس الجخار (ت730ه) (.)2
و ا هاغعوا بشد رل أاية الع خب الواأد ،ما أن بعل مل جو م باأل خب
الواأد غد صمي ؛ غجعل مل
الواأد له اأتاا رائد وا أص معت  ،وال أن جنسيله رل
جو م باأل خب ا أاه ويه ذل بويوه مفسد  ،وهو" :أن يرو الواأد ا أ سف ها ،أو
أ استمالل بما ،ورمبا يك ؛ غيفل أن سف الدا هو ب مر ا جعاا ،وال يكون ب مرت ،غكيم
جيون ا اوا باجله ؟ ومل يككنا أ وباأة بمعه وسف همه ،غال جيون ا اوا رليه بالش ،
غيقج مل الشارق أوالة ا لل رل اجله وا تماا الجا بالتوهم"(.)3
أو وهم باالجفاق ،لكل جنسيله رل
غه ا األص امل يور صمي  ،غال يقاا أكم رل
الواأد بإ الق غد صمي ؛ غخ الواأد ليس ومها ،وليس ؛ ألن رل اص احلدي خنلوا
األ جار يلها وغربلوها ،وررغوا رواهتا؛ غفر وا بة ما يان ومها و  ،وبة ما يان صوابا؛ غ ا يان
أاه يتعام به الناح بينهم ويقي وا رليه ضرورات أياهتم ي
صوابا وي الع به ي
األو ات ،ويجنون رليها أأكامهم ،ومعامالهتم وجيرغاهتم؛ ول ا ال ال ساي(ت505ها) " :وأما
الع خب الواأد غ علوا الويو بدلي ا ا؛ أوي الع رند ل اليدق ،والفل أاص
عا ،وويو الع رندت معلوا عا؛ ياحلكم بشهاه االنة ،أو أة املدر  ،ما جكول املدر
رليه"(.)4
غ ال أأكاا ما األر اليوا مسل ها وياغرها وبناص جيرغات الناح ،وج جيل األجف ة
الواأد أو أضعم منه؛ ل ا ره وماا احلرمة(ت478ها) رل مل ضعم الع
صائر وا م
خب ا أاه بشهاه الشهوه أ جفاصي القماص ،وغتو املف  ،وه يلها نية ،وهم يع لون
ها(.)5
) (1اجلوين" ،غياس األمم" (ص 400ا .)401
) (2الجخار " ،يشم األسرار" ،)378/2( ،واجفر :التفتاناين" ،ير التلوي رل التوضي .)8/2( ، :
) (3ال ساي" ،املستيف "( ،ص ،)116واجفر حنوت أ ال هان أ أصول الفقه (.)230/1
) (4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)116
) (5اجفر :اجلوين" ،ال هان".)231/1( ،
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ا ورل ه ا :غإن األصولية أرفم ما اموا به أ السنة و امة أص االأتاا خب الواأد
و امة واضمة يلية؛ أففا مليدر جشريع يجد ألن غال السنة أاه ،وأول مل اجتي لتقرير
ه ا األص  ،وجوسا غيه جاصر السنة ،وييخ األصولية ،اإلماا الشاغع ()1؛ غاستقرأ الشاغع رهدت
رليه اليال والسالا ،ورهد أصمابه مل ا لفاص الرايديل وغدهم؛ استقراص يكاه يكون يامال،
واستخر ال واغر مل احلواهس ال أحلقت ها األأكاا ب جار أاه ،وهو استقراص و واض
الداللة ،وأ الشاغع م اال واأدا ل ل مل أم لة ي د ذيرها؛ غقال مستدال رل األ خب
الواأد أ بع ه مللوك األر ريال واأدا " :وبع أ هه تر واأد ،االن رشر رسوالا ،وا االن رشر
ملكا ،يدروهم وا اإلسالا ،و يجع هم وال وا مل د بل ته الدرو  ،و امت رليه احلاة غيها ،وأالّ
ت
هالالت ملل بع هم وليه ،رل أ ا يتُجُهُ"(.)2
يكت غيها
مث ياص بعدت أه األصول غقرروا ما ررت ،وأيدوا ما ذيرت ،وبنوا رل ما أسسه ،وناهوا
رليها نياهات وجنجيهات وجوضيمات وحتسينات ،وون يان أص مل يد الجنيان وأأك ه الشاغع ؛
غيجق أصال لك مل ياص بعدت ،ومل هيالص اجلياص(ت370ها) غقد جكلم وأرر وأقل
ا أاه ،وذير أجواره ،ومراججه ،و و االأتاا بك جوق ،مث رق ذل بقوله " :د اجفل السلم
وا لم رل استع ال ه ت األ جار أة مسعوها؛ غدل ذل مل أمرها رل صمة خمريها
وسالمتها ،وون يان د الم غيها وا؛ غإ م رندجا ي وذ ،ال يعتد هم أ اإل اق"( ،)3مث بعدت
وماا احلرمة(ت478ها) ال استند أ ارتجار أ جار ا أاه رل أصلة :التواجر رنه رليه اليال
والسالا ،بارت اهت رل ا أاه أ وجفاذ رسله( )4و األص ال اين :و اق اليمابة رل جول جار
ا أاه و ي لجوا التواجر( ،)5مث ياص الس عاين(ت489ها) غ ال بتقرير ه ا األص  ،وي ا
ال ساي(ت )505ومل بعدهم مل رل اص األصول رروا ه ا األص وأ اموت(.)6
 3ا بيان أحوال مقاماته عليه الصالة والسالم في البالغ:
ي َمجا أ السنة النجوية،
أ -يان جفر رل اص األصول أ هالالت ألفاظ الكتا العسيس ُمستَ ْ
) (1اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص ،)401وما بعدها.
) (2الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)415
) (3اجلياص" ،الفيول أ األصول".)68/3( ،
) (4اجفر :اجلوين" ،ال هان".)228/1( ،
) (5اجفر :اجلوين" ،ال هان".)229/1( ،
) (6اجفر :الس عاين " ،وا ا األهلة" ،)337/1( ،ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)120
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و رروا غيها ما رروت أ الكتا مل النفر بدالالت األلفاظ رل األأكاا غيها غك ما
رروت أ الكتا الكرم يرروت أ السنة النجوية ي ا يقول رجيد ا ايفجو (ت719ها)(.)1
وال أجه يويد أ السنة يهة نائد رل الكتا بالفي والتفريل بة ما و ا منه رليه
اليال والسالا رل سجي الجالغ ،وما و ا رل جياريم أأواله األ ر بارتجار مقامات خمتلفة؛
يكوجه اضيا ،أو يوجه وماما اإلمامة العف  ،أو يوجه مفتيا ،أو ما يان مل يوصياجه ،أو يوجه
نويا ،أو ما يان رل سجي العاه واجلجلة والتاربة احلياجية ال ال جنف رنها أيا الجشر؛ غارتن
رل اص األصول ه ا ،ورججوا هاللته رل األأكاا الشررية وبينوت و وضعفا ،وغر وا بة أأوال خمتلفة
هلس ال ر واملقيد ال أ يم احلكم مل أيله ،وأجسلوا الفروق املعت بة أغعاله وأ واله رليه
اليال والسالا ،بارتجار مقامه رليه اليال والسالا؛ جار بكوجه مجل ا ،وجار بارتجارت اضيا،
وأ ر مبقتم اإلمامة العف غك جيرا مل ه ت التيرغات جكون أأكامها هلس مقامه
رليه اليال والسالا غال يتعد غدها ،و د أوض ه ا األص العس بل رجد السالا(ت660ها)؛
وذ يع مقاماجه التشريعية الالالة :الجالغ والفتيا ،واإلمامة ،والقماص ،مث ي َّ ه ا القراأ(ت684ها)
وناه رليه نياهات وجفييالت مه ة وأبقاها رل الالس ،مث ياص ال اهر بل رايور(ت1393ه)
وأوص مقاماجه رليه اليال والسالا املختلفة أ التشريا وا االن رشر مقاما(.)2
ب -مث جفروا أ غعله رليه اليال والسالا وجريه وجوروها هلس يدت مل الفع والاك؛ غ ا
اجفا هم رل االستدالل ب غعاله رليه اليال والسالا رل األأكاا ،ويو ا ميدرا مل
مياهر التشريا ،ال أبو احلسة الجير (ت431ها)" :ال الا بة األمة أ االستدالل
ب غعال النيب صل ا رليه وسلم رل األأكاا"(.)3
وال أ م أجا وا غعله وجريه رليه اليال والسالا مبقيدت ،مبعن ه و ا ه ا الفع بياجا يرريا أا
ال؟ ؛ غال ي جت احلكم الع ل أى ينكشم مقيدت رليه اليال والسالا مل الفع ي ا يقول
ال ساي()4؛ غه ا ضاب معت أ األغعال والاوك؛ وذ ال جتابعه رليه اليال والسالا مباره صور الفع
والاك ،ب جي أن جعلم مقيوه رليه اليال والسالا مل ي غع وجرك ،ه هو بيان أا ال؟ ؛ ي
) (1ايفجو " ،التوضي أ أ غوامل التنقي ".)3/2( ،
) (2اجفر :السل  " ،وارد األأكاا" ،)142/2( ،القراأ" ،الفروق" ،)106/1( ،حم د بل ال اهر بل راياور،
"مقاصد الشريعة اإلسالمية" .حتقيل حم د امليساو  ،1 ( ،ر ان ،األرهن :الفار 1420ه)( ،ص.)150
) (3الجير " ،املعت د" (.)347/1
) (4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)246
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يكون اال تداص والت س مواغقا ،وجيي احلكم اليمي ؛ و ا وضا أبو احلسة الجير (ت436ها)
أدا للت س يمج ه بقوله" :أما الت س بالنيب صل ا رليه وسلم ،غقد يكون أ غعله ،وأ جريه ،أما
الت س به أ الفع غهو :أن جفع صور ما غع  ،رل الويه ال غع  ،ألي أجه غع  .والت س به أ
الاك وهو :أن جاك م ما جرك ،رل الويه ال جرك ،ألي أجه جرك"( ،)1وه ا يالا يم له ونن
وارتجار وذ ال ج اليور ادره للفع  ،والاك ب جستيم معها يدت رليه اليال والسالا
غيه ا ،وه ا يفهر بقرائل األأوال والسيا ات ال جكشم مقيدت رليه اليال والسالا مل غعله أو
جريه.
ويعن بويو اججاره هنا :املتابعة االرتقاهية ،وليست الع لية؛ غيا متابعته رليه اليال
والسالا مبقيوهت مل الع  ،ورليه جاج هرية احلكم التكليف  ،ال أبو ال ي ال
(ت450ها) " :االججاق والت س ال يي  ،وال وذ رل نا الويه ال و ا رليه غعله"(.)2
ج -ومل هنا غر وا أ أغعاله رليه اليال والسالا بة ما يان مل يجلته و جيعته الجشرية؛ الجعداا
الجيان الشرر أ م ه ت االيياص ،غال جتعد اإلباأة باالجفاق( ،)3وأبان أبو
يامة(ت665ها) رل سج ذل  :لو وره منه رليه اليال والسالا اض رارا هلكم ال جيعة
الجشرية هون يد التشريا( ،)4ال ال ساي(ت505ها)" :غإن ي  :ومب يعرا يون غعله بياجا؟
لنا :وما بيري وله ،وهو اهر ،أو بقرائل ،وه ي د "( ،)5مث رده ال مل القرائل املتنورة
املجينة ل ل .
ومل أغعاله أيما ال يكون غيها لجس :التفريل بة ما غعله رل ويه ا يوصية به رليه
اليال والسالا ،وبة ما يان له وألمته؛ غرمبا هر مل الرواية يوصية ه ا به رليه اليال
) (1الجير " ،املعت د" .)343 /1( ،واجفر :الس عاين " ،وا ا األهلة" ،)306/1( ،حمفوظ بل أ د الكلوذاين،
"الت هيااد أ أصااول الفقااه" .حتقياال مفيااد أبااو ر شااه( ،ال جعااة األوا ،أا القاار  :الجما العل ا 1406 ،هاا)
( ،)313/2ا ما ااد " ،اإلأكا اااا أ أصا ااول األأكا اااا" ،)186 ،181 ،172/1( ،الق ا اراأ" ،يا اار جنقا ااي
الفيول"( ،ص.)290
) (2أبااو يااامة املقدسا " ،ايفقاال ماال رلاام األصااول" .حتقياال حم ااوه يااابر( ،ال جعااة األوا ،املدينااة املنااور  :اجلامعااة
اإلسالمية 1432ها) ،)318( .واجفر :الت هيد".)313/2( ،
) (3اجف اار :اجل ااوين" ،ال ه ااان" ،)183 /1( ،ا م ااد " ،اإلأك اااا أ أص ااول األأك اااا" ،)173/1( ،اإلس اانو ،
" اية السول"( ،ص ،)250املرهاو " ،التقرير والتمجد".)302/2( ،
) (4أبو يامة" ،ايفقل مل رلم األصول"( ،ص ،) 191واجفر (ص.) 176
)(5ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)278
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والسالا ،وأ مرات أ ر ال يفهر مل الرواية ي ص؛ غتوا رل اص األصول ه ا األمر؛ غفر وا بة
أغعاله رليه اليال والسالا ال هر غيها أالر يوصيته ب ل مما خيتص ها رل سائر أمته؛
يإباأة السياه رل أربا أ النكا  ،والوصال أ اليوا .وغدمها( ،)1ال ا مد (ت631ها)" :
وأما ما سو ذل  ،مما الجت يوجه مل واصه ،ال ال يشاريه غيها أأد ،غال يدل ذل رل
التشري بيننا وبينه غيه و ارا"(.)2
د -وهك ا أ "الاك" رنه رليه اليال والسالا ا تل "الاك التشريع " و"الاك اجلجل " أ
ألفاظ الروا ؛ غتوا رل اص األصول و امة وبيان ه ا األص بالتفريل بة الاية ،ب "الاك
التشريع " ياص خمتل ا بة أجواق مل املقاصد املختلفة؛ غ ويجوا غهم مقيوه الاك ،ليقيم
املكلم احلكم التشريع اليمي  ،وغل مقيوه جريه رليه اليال والسالا؛ ل ال يوضا
أكم أ غد حمله ،ال أبو احلسة الجير (ت436ها) " :و د يكون جريه بياجا ،حنو أن
ياك اجللسة أ الريعة ال اجية"( ،)3و د ال يكون بياجا ،و ا غإن ول ابل الس عاين(489ها):
" وذا جرك النيب صل ا رليه وسلم يي ا مل األيياص؛ وي رلينا متابعته غيه"( )4ليس
رل و ال ه ،ب ينفر أ جورية املاوك ،والقيد وا املاوك وردمه؛ غالاك ردا حمل ،ال
يدل رل ي ص ،ما يقان به ما يوضمه ويجينه؛ غهو أيد غ وضا مل الفع  ،وأأسل مل
يشم ه ا اجلياص(ت370ها) ملا ال " :جقول أ الاك يقولنا أ الفع ؛ غ ى رأينا النيب
 صل ا رليه وسلم  -د جرك غع ي ص ،و جدر رل أ ويه جريه ،لنا جريه رليهة اإلباأة ،وليس بواي رلينا ،وال أن ي جت رندجا أجه جريه رل يهة الت ُّمث بفعله،
غيا رلينا أين ت جريه رل ذل الويه ،أى يقوا الدلي رل أجه خميص به هوجنا"(.)5
ثالثا :اإلجماع:
 -1اإل اق مل أ ر مياهر الشريعة ال ارتن ها األصوليون والجاجا وجفيا؛ ألجه أ الشريعة،
ورمبا هدمها أ جفس الو ت؛ غ ى حتقل و ارا عيا أ اا بناص الشريعة وري ها مل ا ،
وذاه رل أياضها ،ويد أصو ا ،ال وماا احلرمة(ت478ها) " :وذ رل اإل اق ابتن
) (1اجفر :السريش " ،الجمر ايفي " ،)27/6( ،املرهاو " ،التقرير والتمجد".)302/2( ،
) (2ا مد " ،اإلأكاا أ أصول األأكاا".)173/1( ،
) (3الجير " ،املعت د".)357/1( ،
) (4الس عاين " ،وا ا األهلة" (.)311/1
) (5اجلياص" ،الفيول أ األصول".)228/3( ،
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معفم أصول الشريعة ،غلو الم غيه خمالم ،لنق الغه أ ه ا األمر العفيم ،وا
اجلسيم"( ،)1وأ مقاب ه ا :مى ُّاهر و اق متوهم غيو م االيتهاه ويع النفر ،وجيع
للفروق واجلسئيات ما لاصول واألريان والكليات ،وه ا د رل الشريعة ألجه يقلجها،
وجيع املت د الابتا ورمبا أأال الفرق أصال؛ غله ا يان أفا األصولية لدلي اإل اق مل
يه الويوه والعدا.
غارتن األصوليون رناية يجد باإل اق؛ غجينوا معنات ،ويرو يامه ،وأققوا ومكاجية ويوهت،
ومنسلته ما الكتا والسنة ،وأجواره ،وأكم خمالفة ي جوق مل أجواره؛ وذ غر وا بة خمالفة الق ع
والفن ،ورغعوا منسلة الق ع منه؛ غ ى الجتت عيته ب ريل صمي ؛ لسا األ به ،وارتجارت ،وأرا
جعديه؛ ألن أص معن اإل اق يقوا رل ري ة األمة رند ايت ارها رل أكم يرر ؛ غإن
العي ة الفرهية اجتهت مبوجه رليه اليال والسالا ،واجق اق الوأ ؛ غلم يجل وال العي ة اجل ارية
بايت اق رل اص األمة يلهم رل أكم يرر  ،ال الشاغع  " :وأ عوا أجه ال جيون ألأد أن خير
رل أ اوي السلم غي ا أ عوا رليه ،ور ا ا تلفوا غيه ،أو أ ج ويله؛ غإن احلل ال جيون أن خير
رل أ اويلهم"( ،)2و ال ابل أسا(ت456ها) أ اإل اق " :ارد مل وارد امللة احلنيفية ،يريا
وليه ،ويفسق حنوت ،ويكفر مل الفه ،وذا امت رليه احلاة ب جه و اق"( ،)3وحنوت اله القاض أبو
يعل  ،وابل رجد ال  ،وابل جي ية(.)4
اإل اق ،ب جه يرامة ت األمة اصة لدينها ،هون
ويع السر س (ت483ها) م
غدها مل أمم الكفر( )5وال أن ابل غاُ ْوَرك(ت406ها) يع املعن أ م اإل اق :ليعيم ه ا
األمة رند الجالغ مل ا أل م ينيب يده يريعة(.)6
 -2و ا مى الجت اإل اق َمنا االيتهاه وا الا ،غال ايتهاه أ املسائ اإل ارية ،ال
الشاغع (ت204ها) " :معن االيتهاه مل احلايم :ومنا يكون بعد أن ال يكون غي ا يريد
) (1اجلوين" ،التلخيص".)28/3( ،
) (2الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)306
) (3رل بل أ د أسا" ،مراج اإل اق" .ومعه" :جقد مراج اإل اق" أل د بل جي ية" (الكت العل ية)( ،ص.)7
) (4اجفاار :أبااو يعلا " ،العااد أ أصااول الفقااه" ،)1058/4( ،يوساام باال رجااد الا " ،ياااما بيااان العلاام وغمااله" حتقياال
غا اوان نم ااري ،1 ( ،ب اادوت :الري ااان1424 ،ها اا) ،)234/2( .الكل ااوذاين" ،الت هي ااد" ،)267/4( ،أ ااد ب اال رج ااد
احلليم بل جي ية" ،الفتاو الك "( .ال جعة األوا ،بدوت :هار الكت العل ية1408 ،ها).)162/6( .
) (5السر س " ،أصول السر س ".)295/1( ،
) (6اجفر :أبو يعل " ،العد " ،)1085/4( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)392/6( ،

- 612 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

القماص غيه يتا  ،وال سنة ،وال أمر دت ا رليه ،غ ما وي ص مل ذل مويوه غال"()1؛
غااليتهاه ما ويوه اإل اق ؛ ألن غيه ارتداص رل األمة عاص بتعديها أ و ارهم وا
خمالفتهم ،ال ابل أسا(ت456ها)" :وذا ص اإل اق غقد ب ا الا"( ،)2ويده أ
ذل ابل السجك (ت771ها) غقال" :االيتهاه ما ياا اإل اق  ،ولو صدر مل واأد
لسفهنا يالمه ،و مينا رليه ،مبا جقم رل ارق اإل اق"(.)3
و دا غال األصولية األ باإل اق املتمقل الق ع رل األ بنص مل الكتا
والسنة؛ غاعله األصوليون ميساجا للنص والرأ يونن ه ا ل ال يعتد رل الشريعة؛ ألن اإل اق
أ و مريا ،وأوض مسل  ،غال يقج النسخ وال الت وي  ،ال اجلياص(ت370ها)" :غاإل اق
الواأد ،وأنا االراا رليه ،ي ا ييم الرأ  ،وأنا خمالفته"( ،)4و ا دا العل اص
ييم
الواأد رند غال العل اص،
الواأد؛ غقو هاللة اإل اق مقدمة رل
األ باإل اق رل
ب جق اجفا هم رل ذل ( ،)5ال الشاغع  " :واإل اق أي مل ا الفره"( ،)6و ال صف الديل
احلنجل (ت739ها)" :وأما جرجي األهلة وجرييمها :غإجه يجدأ بالنفر أ اإل اق ،غإن ويد أت
وا غدت؛ غإن الفه جص مل يتا أو سنة؛ رلم أجه منسو أو مت ول؛ ألن اإل اق ا ا ال يقج
الواأد أو غدها
جسخا ،وال ج ويال"( ،)7ويع اجلياص(ت370ها) سج جقدم اإل اق رل
الواأد ،ي ا أن اإل اق ال
مل األهلة الفنية؛ إلن اإل اق ال جيون و وق ا غيه ،خبالا
) (1الشاغع " ،األا".)281/6( ،
) (2ابل أسا" ،مراج اإل اق"( ،ص.)12
) (3السجكيان" ،اإلها ".)177/3( ،
) (4اجلياص" ،الفيول أ األصول"177/1( ،ا.)178
) (5اجفاار :اجلياااص" ،الفيااول أ األصااول" ،)175/1( ،ال اساي" ،املستيااف "( ،ص ،)246أبااو بكاار رااالص
الديل الكاساين "بدائا الينائا أ جرجي الشرائا"( .ال جعة ال اجية ،بدوت :هار الكتاا العار 1982 ،ا)،
( ،)27/1الجخار " ،يشام األسارار" ،)378/2( ،السريشا " ،الجمار ايفاي " ،)481/4( ،حم اد بال رلا
الشااوياين" ،ورياااه الفمااول أ حتقياال احلاال ماال رلاام األصااول" .حتقياال أ ااد رااسو ،1 ( ،باادوت :الكتااا
العر 1419 ،ها).)394/1( .
) (6رجد الر ل بل حم د ابل أ أااا " ،ها الشااغع ومنا جاه" .حتقيال رجاد ال ان رجاد ا االل ،1 ( ،بادوت:
الكت العل ية1424 ،ها)( ،ص .)177واجفر :ابل يم اجلونية" ،ورالا املو عة".)189/4( ،
) (7رجااد املاايمل الج ااداه  " ،وارااد األصااول ومعا ااد الفيااول" .حتق ا ه .رل ا احلك ا (  ،1يامعااة أا القاار
1409ها)( .ص ،)97واجفر :أباو احلسال ابال الق اان" ،اإل نااق أ مساائ اإل ااق" .حتقيال غاون الياعيد
(  ،1القاهر  :الفاروق احلدي ة1424 ،ها).)68/1( ،
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جيون االيتهاه معه خبالا الواأد غال أنا االيتهاه(.)1
وليس ه ا منهم جوهينا وال وضعاغا للخ  ،ب جقوية له وجعسيسا لالستدالل اليمي باأل جار؛
غه ا منه غريد أ أفا وضج منه االستدالل اليمي مل األ جار؛ غاإل اق أفا األ جار
ويعقد هاللتها اليميمة رل األأكاا ،وال يعارضها ي ا ال اجلياص أ اإل اق" :ييم
الواأد ،وأنا االراا رليه"؛ وذ يستمي رل أمة حم د رليه اليال والسالا أن جت ا رل
ا ال يقوا غدت مقامه أ بيان
الا صمي  ،وججن أأكاما مماه له ،ويستمي أن جُ ف
أكم يرر ؛ غاإل اق مل األهوات امله ة حلفا الوأ  ،و ا ملا ج رق األصوليون ملس لة خمالفة
اإل اق للنص رهوا ه ا ،و الوا يستمي أن خيالم اإل اق جيا(.)2
 -3و ت املنسلة الرغيعة لإل اق أ بناص األأكاا الشررية أقل األصوليون اإل اق ،وه قوا غيه؛
ورجه أ وجياه وبناص األأكاا الشررية ،ويعلوت ر اها أ بناص الشريعة ،وأصول امللة ،ومالوا وا
األئ ة ،بالتفسيل جار  ،وبالتكفد أ ر ،
أن مل أجكرت ليس رل واا السنة ،وال رل
عية اإل اق و نيته ،ال اإلماا أ د" :أ اليمابة وذا ا تلفواُ ،خيَْر مل أ اويلهم،
هلس
أرأيت ون أ عوا ،له أن خير مل أ اويلهم؟ ه ا ول جي  ،ول أه الجدق ،ال ينج أن خير
مل أ اوي اليمابة وذا ا تلفوا"( ،)3وه ا متم ل حلاية اإل اق ،و ال السر س (ت483ها):
" ومل أجكر يون اإل اق أاة مويجة للعلم غقد أب أص الديل؛ غإن مدار أصول الديل
ومريا املسل ة وا و ارهم؛ غاملنكر ل ل يسع أ هدا أص الديل"(.)4
وأ مقاب ه ا :يدهوا رل هرو اإل اق ال ال جسندها براهة واضمة؛ غارت وا لإل اق
جكت يرو ها ،و جقم
يرو ا ال يي وال ها ،ي ا أ م رهوا اإل ارات املدرا ال
مقتمياهتا ،ال ابل أسا(ت456ها)" :ون أه العلم مالوا وا معرغة اإل اق ليُعف وا الا مل
الفه ،ويسيروت رل الغه غق  ،وي ل مالوا وا معرغة ا تالا الناح لتك ي مل ال يجاي
باهراص اإل اق؛ يرأ رل الك أي اال تالا مويوه ،غدهروجه بإيراهت رل اللاا أ ي به
) (1اجفر :اجلياص" ،الفيول أ األصول"177/1( ،ا.)178
) (2اجفر :السر س " ،أصول السر س " ،)308/1( ،السريش " ،الجمر ايفي ".)408/6( ،
) (3أبو يعل " ،العد أ أصول الفقه".)1059/4( ،
) (4السر س ا ا " ،أصا ااول السر س ا ا " ،)296/1( ،واجفا اار :الس ا ا عاين " ،وا ااا األهلا ااة" )472/1( ،أ ا ااد با اال رل ا ا
الج داه " ،الفقيه واملتفقاه" .حتقيال رااهل ال اران  ،2 ( ،الساعوهية :هار ابال اجلاون 1421هاا) ( ،)434/1أ اد
بل جي ية" ،د وق الفتاو " .ا وجرجي رجد الر ل بل اسم( ،القاهر  :مكتجة ابل جي ية).)267/3( ،
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غق "(.)1
ومل هنا ياص وجكار اإلماا الشاغع ا ر ه ا ا رل أ واا جقلوا و ارات غد صميمة؛
ينق أه املدينة اإل اق رل جرك الساوه أ املفي  ،وه ا غد معت ألن ر ر بل رجد العسيس
أمر بالساوه أ االجشقاق ،وغَا َع أبو هرير ذل  ،وجقلوا ساوه ر ر بل ا ا أ النام؛
غكيم يدر هنا اإل اق رل جرك الساوه؟ ( ،)2ما ج صي الشاغع لإل اق ،واستدالله به؛
غيكون الره واإلجكار رل اإل ارات ال جتكام يرو ها ورهتا رل الشريعة.
و ري مل ه ا ما جوارهت به الروايات رل اإلماا أ د بقوله " :مل ّاهر اال اق غَا ُه َو ي ،
ِ
لَ َع َّ النَّاح د ا ْ تل ُفواَ ،ه َ ا َه ْر َو بشر املريس  ،واألصمَ ،ولَكل َال يعلم النَّاح خيتلفون ،أو يجل هُ
ذَلِ َ ،و يْنتَه اليه غَاَيا ُقولَ :ال يعلم النَّاح ا ْ تل ُفوا"( ،)3ما استدالل اإلماا أ د باإل اق أ أي ر مل
مو ل؛ يالتكجد مل غدا ررغة وا ر أياا التشريل( ،)4و وله :أ ا املسل ون رل يوان متعة
احل ( ،)5وغسر القاض أبو يعل (458ها) ما وره مل وجكار اإل اق رل اإلماا أ د :ب ن ه ا أ أل
مل ليس له معرغة خبالا السلم؛ ألجه أ لل القول بيمة ا ِإل اق أ رواية رجد ا  ،وأ احلارس(،)6
غه ا يوض أن مقيوهت بإجكار اإل اق ليس م لقا ،ومنا و اق مقيد أققه و أك ه ائله ،غهو
سجي أه الجدق ي ا ال" :ه ت هرو بشر املريس  ،واألصم" ،غاعلها هرو أه الجدق.
 -4و ا حترن األصوليون ي دا أ اإل اق ،وأي روا مل يرو ه ،و يتوسعوا غيه؛ وغا مل
التعد أ االستدالل به؛ غلو الم األ  ،ب لو الم واأد؛ غاجل هور رل ردا
اجعقاه اإل اق ،و يتفقوا رل ارتجار و اق أه املدينة ،وال أه احلرمة ،وال ا لفاص
األربعة ،وال الشيخة ،وال أه الجيت ،وال األئ ة األربعة؛ غد قوا أ رده أه اإل اق،
وجورهم ،و جقاهتم ،وبلدا م ،وايا وا يرو ا ي د أ أه االيتهاه؛ أل م هم املعت ون
) (1ابل أسا" ،اإلأكاا".)537/4( ،
) (2اجفر :الشاغع " ،األا".)213/7( ،
) (3أ د بل أنج " ،مسائ أ اد بال أنجا  ،رواياة ابناه رجاد ا " .حتقيال نهاد الشااوي (  ،1بادوت :املكتا
اإلسااالم 1401ه)( .ص )438ر اام .)1587( :واجفاار :ها ت األ اوال أ العااد ( ،)1060/4اباال رقيا ،
"الواض أ أصول الفقه" ،)104/5( ،الكلوذاين" ،الت هيد أ أصول الفقه".)247/3( ،
) (4اجفر :أبو يعل " ،العد " ،)1060/4( ،موغل الديل رجاد ا بال أ اد املعاروا ب ا « ابال داماة »" ،امل ان".
(بدوت :هار وأياص الااس) (.)292/2
) (5اجفر :ابل دامة" ،امل ن".)264/3( ،
) (6اجفر :العد (.)1060/4
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أ املخالفة واملواغقة أ اإل اق ،هون املقلد وأه الت ه  ،أى مل أيرا و ار
االيتهاه ال يعت وله(.)1
ي ذل ياما هلل ه ا ألص احلاغا لاأكاا لك اليتااون غيه أدت ،وما جمخم
اإل اق واملسائ ال جق غيها ،وال بتااون يرو أه األصول غيه ،ورده غد لي مل اإل ارات
املنقولة ،جنسل مل يو ا أاة عية وا يو ا أاة نية ،أو أ مل ذل  ،و د أأي صاأ
يتا و ارات ابل رجد ال أ العجاهات ب ن رده اإل ارات ال جقلها ابل رجد ال (ت463ها)
أ العجاهات ( )335و ارا ،منها ( )255و اق صمي  ،و( )32الغا ياذا ،و( )54الغا
معت ا( ،)2وه ا ال أضعم و ارات ابل ريد(ت595ها) ألجه ارت د و ارات ابل رجد ال أ
االست يار ي ا صر ب ل ( ،)3رأم ا اجل يا ،وم له و ارات ابل املن ر(ت318ها)؛ غ ا
وي ارت مل جق اإل اق أ يتجه" :اإل اق" و"األوس " و"اإليراا" ،ورليه ارت د لة مل العل اص
ممل ياص بعدت؛ يابل دامة والنوو وغدهم ،وال أن املتعق مل و اراجه ي د ،ويقر منه معاصرت
ال ماو (ت321ها).
وأى ابل أسا(ت456ها) ال يده ي دا أ ج صيله لإل اق غقال " :وهرو اإل اق
ب د يقة ي رل األمة يلها ،جعوذ با مل ذل "( ،)4وال أجه جق بعل اإل ارات املنتقمة
أ "مراج اإل اق" ،ي ا ججه رل ذل ابل جي ية(ت728ها)( ،)5و ا ذير ابل القيم(ت751ها)
ردها مل ا ِإل ارات جُق غيها اإل اق املتنا ل ،ي غريل ينق اإل اق رل الا الفريل ا ر

) (1اجفر :أبو يعل " ،الع د أ أصول الفقه" " ،)1117/4( ،أصول الجسهو ما يشم األسرار"،)239/3( ،
ال اساي" ،املستي ااف "( ،ص ،)144ال اران " ،ايفي ااول" ( ،)169 ،162/4ا م ااد  ،اإلأك اااا (،)249/1
السريش " ،الجمر ايفي ".)428 ،415/6( ،
) (2اجفر :رجد ا بل مجارك الجوص " ،و ارات ابل رجد ال أ العجاهات"( .ال جعاة األوا ،الرياا  :هار يجاة،
1420ها) (.)285/1
) (3اجفاار :أبااو الولي ااد حم ااد ب اال ريااد احلفي ااد" ،بدايااة ادته ااد و ايااة املقتي ااد" .جنقااي وجي اامي الااد الع ااار،
(بدوت :هار الفكر1415 ،ها).)95/1( .
) (4أبااو حم ااد رلا باال أااسا الفاااهر " ،ايفل ا با الااار"( .باادوت :هار الفكاار) .)210/1( .واجفاار أيمااا :ايفل ا
(.)278/8
) (5ابل جي ية" ،جقد مراج اإل اق"( ،ص.)302
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أ مس لة واأد  ،ويس "جنا ل اإل ارات"(.)1
 -5وجرجيجا لقو هلي اإل اق أ أفا مياهر الشريعة ،يعله رل اص األصول مراج  ،لتعرا و
احلكم امل وذ مل الدلي ؛ غفر وا بة دره يوجه أاة أت ها ،وبة يوجه عيا ال جيون
خمالفته ،ال ابل بدران(ت1346ها) أ "اجفاق األغل " " :واحلل أن اجفاق األي ر ُأ ّاةٌ جي
الع به رل أهله ،لكنه ليس أ رججة اإل اق ،ب هو أ رججة القياح و الواأد"( ،)2وذير
الجسهو (ت482ها) اإل اق ب جه " :رل مراج ؛ غإ اق اليمابة م ا ية وا املتواجر،
وو اق مل بعدهم مبنسلة املشهور مل احلدي  ،ووذا صار اإل اق دتهدا أ السلم يان
ياليمي مل ا أاه"( ،)3وبعمهم رججه مل يهة أ ر  :غاعلوا أرالت الق ع ال ال جيون
خمالفته؛ ياإل اق القوي التيرأ املتواجر مكت الشرو  ،ال ال وأ(ت716ها) " :والق ع :
هو الن ق  ،املتواجر ،املستك للشرو "( ،)4وبعمها ا أكم الفنية ياإل اق السكوض،
واإل اق الع ل  ،و د يرجق السكوض والع ل وا الق ع وذا اجم ت وليه ا لة مل
القرائل(.)5
رابعا :القياس:
 -1الحكم بالقياس الصحيح حكم بالنص:
رن األصوليون وه قوا بدلي القياح ي دا ،وال يويد هلي يرر بال وا أ جقرير أايته،
وضج رق االستدالل غيه ،وحترير أجواره ومراججه ويرو ه ،م هلي القياح ،ليقا القياح مو عه هون
نياه وال جقيان ،ورجه رل األأكاا أ ا أو رها ،وي ر جوليد األأكاا منه؛ حمققا أكم ا ا رس
) (1اجفر :حم د بل أ بكر ابل القيم" ،اليوارل املرسلة رل اجله ية واملع لة" .حتقيل رل الد ي ا ،2 ( ،
الريا  :العاص ة1418 ،ها) ( ،)583/2ومساات ابال ر ي اة أ يار خمتيار التمريار (ص ،)540باا"اإل اق
بالتنااا ل" ،و أيااد غاادت را ه ا ا امليا ل  ،ولكاال ال ا را رنااه ال اساي أ املستيااف ب ا ي ر ماال موضااا
(ص ،)156 ،155 ،154ال ا ا اران " ،ايفي ا ا ااول" ،)202/4( ،واب ا ا اال جي ي ا ا ااة أ ا تم ا ا اااص الي ا ا ارا املس ا ا ااتقيم
( ،)205/2وغاادهم ،ب ا "جنااا ل اإل ااارة ،أو جنااا ل اإل ارااات" ،و ااد يكااون ها ا امليا ل أوضا رل ا
املراه مل املي ل ال ذيرت الشيخ ابل ر ي ة ر ه ا .
) (2رجد القاهر بل بدران" ،املد وا م ه اإلماا أ د بل أنج " .حتقيل ه .رجد ا الاي  ،3 ( ،بدوت:
الرسالة 1401ها) (ص.)281
) (3الجسهو " ،أصول الجسهو ما يشم األسرار".)261/3( ،
) (4ال وأ" ،ير خمتير الروضة".)136/3( ،
) (5اجفر :الران " ،ايفيول" ،)153/4( ،الجمر ايفي (.)475/6
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وي ا أ احلاهالة ،ماجعا أه األهواص االرتداص رل يرق ا وأك ه؛ غ ل أمهله يلية اض ربت رليه
األأكاا ،وضا ت مسالكه ،وو ا أ ير مما جرك ،ومل أ ت معسوال رل النص صاها به أأكاا
الشريعة ،وا اق أأكاما ي ذن ها ا  ،ومل أ ت رل غهم ،منا بالنص أ أصله ،سالكا
املسال اليميمة أ استقراص العل ؛ استقاا له النفر واحلكم ،وأر الشريعة أقها ،وجسهها رل
جع ي أأكامها ،وأر معاجيها؛ ألن القياح اليمي ميسان جونن به األأكاا والجاجا وجفيا؛ غهو ميسان
رقول أوي النه  ،وميدان الفمول ذو احلاا ،به يعرا در احل ا ة والف اجة ،ويس غور الفقاهة
والرناجة ،وغيه حتار العقول واألغهاا ،ويفر اإلغالق واألوهاا( ،)1ل ا يرر الشاغع "معن الكتا "
ويقيد به القياح( ،)2غ ل أ وجرك معاين النيوص غهو ي ل جرك النيوص ذاهتا؛ ألن النيوص
ج ت وال ملعاجيها ،ال الشا يب(ت790ها) مجينا مو ا القياح مل النص " :غليس القياح مل
جيرغات العقول حمما ،وومنا جيرغت غيه مل حتت جفر األهلة ،ورل أس ما أر ته مل و الق أو
جقييد"( ،)3أى ار السريش (ت795ها) بة ا أ النص ،وا أ معن النص()4؛ غالنص
منشا للقياح منت للمكم؛ غقيد األصوليون القياح بالنص ،ويوها وردما؛ ألن و هلي القياح
وضعفه مدار رل النص؛ غه ا ،وحتقيقا ،وجنقيما ،وقرجيا ،بنفر يسئ أو يل ؛ غك ما ررا
بالقياح غهو مرهوه للنص ي ا ال الشدان (ت476ها)()5؛ ألن و القياح وضعفه ،معيارت العلة
والعلة مرهها لاص  ،غ ى صمت ص القياح ومى ضعفت ضعم القياح ي ا ررت
الجاي (ت474ها)( ،)6و ت الويياة وا صر القوية بة النص والقياح يع اجلوين (ت478ها)
ادتهد ال أتو داما الفقه وال بالقياح ،بمج مآ ت ومراججه وجقاسي ه(.)7
 -2القياس المذموم هو القياس المعارض للنصو :
يل ا و النسق رل النص و القياح ،ويل ا ضعم وبعد رل النص ضعم القياح؛
غاألصوليون يقررون أص أايته ،بكوجه ميدرا لاأكاا للشررية باألهلة العقلية والنقلية الك د ،
) (1اجفر :الجخار " ،يشم األسرار" ،)266/3( ،املرهاو " ،التمجد ير التمرير أ أصول الفقه".)3115/7( ،
) (2اجفر :الشاغع " ،األا".)315/7 ،203/6 ،140/5( ،
) (3الشا يب" ،املواغقات".)89/1( ،
) (4السريش " ،الجمر ايفي ".)302/8( ،
) (5الشدان " ،التجير "( ،ص.)420
) (6الجاي " ،وأكاا الفيول".)620/2( ،
) (7اجلوين" ،ال هان".)3/2( ،
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وأرفم وأ و األهلة ال يستند وليها األصوليون حلاية القياح يون مرجكست النص ،غد ار رنه،
وال ت
معتد رليه ،و د ي رت القوارد ال وضعوها هلي ال يعتد ياح رل جص ،وينانره أقه؛
يقارد " :ال ياح ما النص"(.)1
غعاه القياح وا وهراك معاين النص مبدريات صميمة ،وجوسيا لدالالجه ووأا ة مبقتمياجه،
وغهم ملراهت ال غد ،و ا غإ م يويهون أهلة منكريه ويوضمون املقيوه منها؛ غه أ غالجها متاهة
لا يسة الفاسد غد اليميمة املماه للنيوص ،ه ا النوق يس يه رل اص األصول " :ياح غاسد
االرتجار"()2؛ غكم مل هلي يستدل به رل غساه القياح ،وهو ار حم النساق أصال.
و ا أيا األصوليون رل األ وال ال رويت رل السلم ب ا الرأ ر وما ،والقياح رل
ويه ا يوص؛ أ ا يلها متاهة وا الرأ الراغا للنص ،والقياح املماه للخ  ،ال املقيم له ي ا
أوض ذل اجلياص(ت370ها) ،والجاي وغدمها(.)3
 -3اعتبار األقيسة بقربها وبعدها من النص:
مث أأكم األصوليون رائل القياح وأجواره ،ويلها جدور رل و ارتجار التشابه والتقار
والت اال بة األص امل وذ مل النص ،وبة الفرق؛ غ ا ار وماال أصله؛ ياجت هاللته رل
احلكم جقا مل الق ا؛ ألجه أ معن أصله ،وما بارد أصله ياجت هاللته نية ،والفل مراج ،
هلس و قليص العلة مل ممعفاهتا ،وبس الشاغع مراج األ يسة ويشم رل الق ع منها
وغدت ،مث ياص بعدت وماا احلرمة وي ذل وناهت ويماأا وبياجا(.)4
غشدوا بناص أريان القياح ،جب لة يرو لك ريل؛ حتتم رل الفقيه ردا جعديها رند
استنجا أكم ،وي الشرو حمورها النص ،أى ايا ا مد (ت631ها) لك ريل مل أريان
) (1أباو بكاار السر سا " ،املجسااو "( .باادوت :هار املعرغاة 1414هاا) ،)64/6( .أباو نيريااا حما الاديل باال ياارا
النوو " ،اد وق ير امله "( .مير :امل جعة املندية) ( ،)227/1واجفر معان ها ت القاراد أ :الكاسااين
"بدائا الينائا أ جرجي الشرائا" ،)4/7( ،امل ن( ،)430/5اجلياص" ،الفيول أ األصول"،)246/4( ،
القراأ" ،ال د " حتقيل حم د أا ( ،ال جعة األوا ،بدوت :ال ر اإلسالم 1994 ،ا) ،)238/3( .أبو
سعيد ا اهم " ،بريقة حم وهية أ ير ريقة حم دية ويريعة ججوية أ سد أ دية"( .القاهر  :م جعة احلليب،
1348ها) (.)256/4
) (2اجفر :ا مد " ،اإلأكاا".)73/4( ،
) (3اجفر :ابل العر " ،أأكاا القرصان" ،)64/4( ،الجاي " ،وأكاا الفيول".)620/2( ،
) (4اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص ،)513اجلوين" ،ال هان".)205/2( ،
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القياح األربعة يرو ا؛ غايا غق لاص مثاجية يرو  ،وبقية األريان ا يرو متعده  ،يلها
يلة لمج القياح ورب ه بالنص()1؛ و ا اجفل العل اص ياغة أ مجتدأ ه ت األمة ،رل األ
بالقياح اليمي املعت يام األريان والشرو  ،جق االجفاق اجلياص وال ساي وغدمها(.)2
 -4ضبط القياس ضبط لفهم النص:
أ -بادأت العناياة بماج القياااح مجكارا منا نماال اليامابة ا رضا ا رانهم ا غ يادوا رلا أن الارأ
الياامي ه ااو الناي ااا راال ال اانص ،أو ال ا ال يعااار ال اانص؛ غ ااالرأ الياامي ي ااام للقي اااح
مبفهوميااه :الماايل العائااد وا العلااة ،والواسااا ،العائااد وا ر ااوا الارأ وااليتهاااه بامليااامل الشااررية،
املقاايم ملقاصااد الش اريعة ،غااد ا ااار رنه ااا ،ل ا ا ياااص راال ر اار باال ا ااا ا رض ا ا رنااه ا
التم ا ير ماال ال ارأ  ،واألماار بااالرأ ؛ األول ال ارأ الفاسااد ،وال اااين ال ارأ الياامي ( ،)3ورل ا م ا
ول ر ر ا رض ا رنه ا حت ا ياغاة األ اوال الا ورهت رال اليامابة ،والتاابعة أ التما ير مال
الارأ هل لااه رلا الارأ الفاسااد()4؛ غيمتااا ها ا وا رلاام واسااا بالشاريعة وبالنيااوص ،وأتااا وا
و غهم ووهراك للعل واملقاصد واملعااين الا جما نتها النياوص أاى يعا ابال القايم(ت751هاا)
العلم بيمي القياح مل غاسدت مل أي العلوا(.)5
غه ا قوا مل األصولية بالتعاد رلا أسااح التشاريا وميادريه :الكتاا والسانة ،بالقيااح ،أاى
ون اإلماا أبا أنيفة ال ايتهر رنه األ ا بالقيااح ،اال :الجاول أ املسااد؛ أأسال مال بعال القيااح(،)6
ويقيد ه ا القياح المعيم املنانق لنص ،أو غدت مما غاجت يرو ه ،ال ابل القيم(ت751ها)" :وأصما
) (1اجفر :ا مد " ،اإلأكاا" ،)194/3( ،القراأ" ،جفائس األصول".)3090/7( ،
) (2اجفر :أأكاا القرصان ( ،)32/4ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)384
) (3التم ير مل الرأ اجفر :رل بل ر ر أبو احلسل الادار ن" ،سانل الادار ان" .حتقيال رجاد ا هايام( ،بادوت :هار
املعرغااة1386 ،ه اا) ( ،)12ر اار باال يااجة" ،جاااريخ املدينااة الباال يااجة" .حتقياال غهاايم ياالتوت ( جااا رل ا جفقااة :الساايد
أجي حم وه أ د ،ياد  1399 :هاا) ،)28/2( ،أباو بكار أ اد بال احلساة الجيهقا " ،املاد وا السانل الكا ".
حتقياال حم ااد األرف ا ( ،الكوياات :هار ا لفاااص) )213( ،اباال رجااد ال ا " ،ياااما بيااان العلاام وغمااله"،)1041/2( ،
واأل بالرأ اجفر :الدار ن" ،سنل الدار ن" ،)15( .الجيقه " ،السنل الك ".)15/10( ،
) (4اجفار ها ت األ اوال راال اليامابة والتااابعة أ التما ير ماال الارأ الفاسااد أ" :ساانل الاادارم " باار م،190 ،189( :
 ،)192 ،191اجليااص" ،الفيااول أ األصااول" ،)66/4( ،اباال أاسا" ،اإلأكاااا" ،)47/4( ،الجاااي " ،وأكاااا
الفيول" ،)618/2( ،الس عاين " ،وا ا األهلة" ،)93/3( ،ابل يم اجلونية" ،ورالا املو عة".)49/1( ،
) (5اجفر :ابل يم اجلونية" ،ورالا املو عة".)30/2( ،
اليا ْاي َ ر " ،أ جااار أ أنيفااة وأصاامابه".
) (6الجيهق ا " ،املااد وا الساانل الك ا "( ،ص ،)203احلسااة باال رل ا َّ
(ال جعة ال اجية ،بدوت :را الكت 1405 ،ها 1985ا) (ص ،)27الج داه " ،الفقيه واملتفقه".)509/1( .
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أ أنيفااة ا ر ااه ا ا د عااون رل ا أن ما ه أ أنيفااة :أن ضااعيم احلاادي رناادت أوا ماال القياااح
جتمرر رلته و يفهر معنات ،وأما القياح ال هرت
والرأ "( ،)1وه ا ال خيف أ القياح المعيم ،ال
رلته وبان منا ه؛ غهو أ و وأوا مل احلدي المعيم؛ ألن القياح اد ا رل رلته أ معن النص.
ب -ا يااصت يتاباة اإلمااا الشااغع جتوجياا و ج ييادا وج صايال أل اوال أئ اة اليامابة والتاابعة
أ ضااج القياااح وال ارأ أ الكتااا والساانة ،وغالا مااا ذي ارت اإلماااا حترياار وبيااان لكااالا ماال
سااجقه ماال أئ ااة الياامابة والتااابعة أ رساام ال رياال لل اتهااد أ القياااح ،لكاال يل ااا ج ا ر
الااسمل هاارت احلايااة أي اار لجيااان ها ت الكليااة الشااررية؛ غا هر الشاااغع ها ا األص ا وأباجااه،
وججه وا ور مسالقه ،وي ر اجع اغاجه ،وبعد هوجه ،يشافه جنفادا وج جيقاا أ يتاا "الرساالة"
و"األا" غقااال " :وحنكاام باإل اااق مث القيا ِ
ااح ،وهااو أضااعم ماال ه ا ا ،ولكنهااا منسل اةُ ضاارور ،
اوه"( ،)2مث وضااا الشاارو املقي ااة للقياااح وراادهها ،وغي ا
ألجااه ال أ ا القيا
ااح ،وا ا ُ مويا ٌ
ُ
غيها جفرا ورجه ،وي ر األ اص غيه(.)3
وبعد اإلماا الشاغع ياص اإلماا أ اد ووضاا حماانات وجنجيهاات مليماة؛ غفا رواياة أ اد بال
احلسااة باال أسااان ااال" :ومنااا القياااح أن يقاايس الريا رلا أصا  ،غ مااا أن جيا ص وا أصا غيهدمااه
غال"؛ غمد القياح مبا يان رل أص مستنج  .وي ل ال أ رواية املي وين" :سا لت الشااغع رال
القياح غقال :رند المرور  ،وأراجه ذلا " .ومعان ولاه" :رناد المارور " .وذا جياد هلايال غادت مال
يتا أو سنة ،واالأتاا بالتنجيه جيون ما ويوه هلي غدت(.)4
غكااالا اإلمااامة الشاااغع و أ ااد ،و ااجلهم اإلماااا أبااو أنيفااة ،و جلااه الياامابة ،أص ا لك ا
رل اااص األصااول مماال ياااص بعاادهم أ األ ا بالقياااح؛ غ ا ال أ أصااول الشايا احلنفا يعا ياارو
القياااح سااة( ،)5وي ا ه ا ت الش اارو للقياااح مرجكااس رل ا جعف اايم ال اانص ،وراادا جعديااه ل ا ال جق اااا
أأكااا منساوبة للشاريعة ارياة راال الانص أو جا مااة لاه ،غااال يتقادا القياااح باة يااد الانص بإ امااة
األأكااا وابتادائها ،ويجااة ذلا أي اار :أن الشايا ضار م اااال للقيااح أ مقابلااة الانص غقااال" :وذا
) (1ابل يم اجلونية" ،ورالا املو عة".)60/1( ،
) (2اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص ،)598الشاغع " ،األا".)219/6( ،
) (3اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص ،)509الشاغع " ،األا".)317/7( ،
) (4اجفر :أبو يعل " ،العد أ أصول الفقه" ،)1336/4( ،الكلوذاين" ،الت هيد أ أصول الفقه".)5/4( ،
) (5جفاا الديل الشاي " ،أصول الشاي " حتقيل موالجا برية ا بل حم د اللكنو ( ،ال جعة ال اجية ،همشل :ابل
ي د1432 ،ها)( .ص.)245
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لناا :ياان أا املارأ مااا ايفارا ،غيااون ماا األمينااات ،ياان ها ا ياساا مبقابلااة الانص ،وهاو ولاه رليااه
الساالا" :ال أا المارأ جاايمل بااا واليااوا ا اار أن جساااغر غااوق الالالااة أياااا ولياليهااا وال ومعهااا أبوهااا،
أو نويها ،أو ذو حمرا منها"(.)1
وجكلم وماا احلرمة(ت478ها) رل أويه ج رق ا للقياح ورد منها ساة أوياه ،وناههاا
ال ا اساي(ت505ها اا) وا س ااتة أوي ااه( ،)2يله ااا هائ اار رلا ا ا ا ا أ العل ااة ،املع اان اجل اااما ب ااة الف اارق
واألص  ،أو جقول :املعن اجلاما بة احلاهالة والنص ،حترنا وقوغا رل النص مل القياح.
ج -وه ا ا خنل ااص وا أن مقي ااد م اال أجك اار القي اااح ،وأ ا ر من ااه؛ ي ااان اجتي ااارا وأفف ااا ملي اادر
التشريا ،وغا مل االرتداص رليه ا بالرأ ادره ،شية ا اااق أأكااا ويارق يا ذن باه ا
ي ا رر ذل ابل أسا(ت456ها) وأباجه(.)3
ي ا أن مل أالجت القياح يان اجتيارا وأففاا مليادر التشاريا مال ضاياق معاجيه اا املالنماة
ملن و يه ااا أ أف ااا هاللته ااا ي ااا ص اار ها ا ا اجلي اااص(ت370ها اا) ،والسر سا ا (ت483ها اا)،
وال ساي(ت505ها) ،وا مد (ت631ها) وغدهم(.)4
خامسا :قول الصحابي رضي اهلل عنه:
 -1جفار رل ااص األصاول وغمياوا بد اة ايتهاااه الياما  ،أ ارتجاارت ميادرا للتشاريا مال ردمااه؛
غفر اوا بااة منسلااة اليامابة جباللااة اادرهم ،ورفايم غماالهم ،وماآالرهم العفي اة أ جشااييد أريااان
اإلسالا ورقد ررات ،وو امة أصول اإلأان وأريان اإلسالا باجلهاه بالنفس واملال ،وجقا الاديل
وا األمااة ياغااة ،وأفااا ال اديل ااوال ور ااال وارتقاااها ،ومااا أر اااهم ا ماال ااو غهاام ووهراك
ومعااارا ألصااول الااديل وغرورااه ،وبااة يااون ايتهاااههم ادااره أاااة ،ينااا ر أصااول التش اريا
األصالية :الكتاا والسانة؛ غيناات أأكاماا يدياد ارياة رنه ااا مبااره االيتهااه .ي اا غر اوا
) (1الشاي " ،أصول الشاي "( ،ص.)246
) (2اجفر :اجلوين" ،التلخيص" ،)233/3 ( ،ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)304
) (3ابل أسا" ،ايفل " .)79/1( ،واجفر جقرير مس لة ره القيااح ب ولاه رناد ابال أاسا أ "اإلأكااا" ،)2/8( ،و
رل بل أسا" ،النجا أ أصاول الفقاه الفااهر " .حتقيال حم اد أاالق ،1 ( ،بادوت :ابال أاسا1413 ،هاا)،
(ص.)62
) (4اجفاار :اجلياااص" ،الفيااول أ األصااول" ،)75/4( ،السر س ا " ،أصااول السر س ا " ،)121/2( ،ال اساي،
"املستياف "( ،ص .)250و اجفار لل اساي ياالا يا أاول ها ا املعان ،أباو أاماد حم اد بال حم اد ال وسا ،
"أساااح القي اااح" .حتقياال ه .غه ااد الس اادأان( ،الريااا  :مكتج ااة العجيكااان1413 ،ه اا)( ،ص ،)33ا م ااد ،
"اإلأكاا أ أصول األأكاا".)164/3( ،
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بااة االيتهاااه ادااره بإر ااال ال ارأ  ،وبااة ااول اليااما غي ااا ال دااال لل ارأ غيااه ،ي ااا غر اوا
أيمااا بااة القااول ال ا الااه أأااد الياامابة غايااتهر واجتشاار وذاق وراارا بااة الياامابة غلاام
ينكروت ،وبة ايتهاه بعياد مسات تا خمت ت
ام يعارا باة اليامابة؛ غفيا رل ااص األصاول باة
ها ت األمااور يلهااا؛ غااارت وا ااو ايتهاااههم ويوجااه ماال املريمااات ملكاااجتهم ومن اسلتهم العفي ااة
هون يوجه أااة م لقاا ،وارتا وا ماا ال داال للارأ غياه ،هون الارأ وااليتهااه اداره ،وارتا وا
املشااتهر هون املسااتا ،وها ا ماال أ ااو الت ماايص والسا لاهلااة اإل اليااة ،أااى حتاارر رناادهم
أن الا ارأ ايف اال للي ااما  :ه ااو الا ا ال جش ااوبه ي ااائجة النقا ا ر اال املعي ااوا رلي ااه الي ااال
والسااالا ،وال يااائجة اإل اااق؛ غتماااور األص اوليون وجنااا روا أ أايااة ه ا ا النااوق؛ غ اال معت ا
ا ا االيتهاااه ،وماال غااد معت ا ( ،)1و ا ا أيااد الجااا الين (ت403ه اا) أجااه ال خيااص الع ااوا
بقول اليما ؛ وبقاص حلكم العااا ،واأااماا للانص ،مث باة با ن ساج ذلا  :شاية ا اتال
االيتهاه بالنص؛ غااليتهاه اب للخ غد أاة ب اجه ،والنص غد اب ا (.)2
 -2غفاهر حترن األصولية مل وضاعاا األصاول ،بإه اال ايتهااه رليهاا ابا للخ ا والياوا ؛
ألن اليامابة أجفساهم ا رضا ا رانهم ا ،مشاهور ومتاواجر رانهم ايهم غادهم رال جقليادهم
غي اا ااالوت بااآرائهم وايتهاااهاهتم امل لقااة ،ي ااا جقا ذلا اباال أااسا(456هاا) وغاادت()3؛ غويا
غيا ا االيته اااه ر اال ال اانص؛ ألن بن اااص األأك اااا جيا ا و امت ااه رلا ا أص ااول وي ااة ااا أهلته ااا
املعيومة ،هون املخا ر ب أكاا الشريعة ،بايتهااهات ابلاة للخ ا والياوا  ،ي اا ججاه رلا
ذلا وماااا احلاارمة(ت478هاا) ديجااا راال بعال جعلاايالت ماال يعا ايتهاااه اليااما مياادرا
جشريعيا ،و ري منه ابل أسا(ت456ها)(.)4
 -3أ و ما ارجكس رليه منكرو االأتاا بقول الياما  :اأت اال ا ا ؛ وذ ال ريا ة ام رال
ا ا ؛ ألجااه وذا يقااا اجفاااق وو اااق رلا الارأ  ،با ا تياار رلا أاااههم؛ غاأت ااال ا ا
أ االيته ااه واره ،ووذا اأت ا ا ا ؛ يج اال ا ا األص ا مست س ا  ،و ا ا ل ااد العل اااص
يفر ااون أ مااا رو راال اليااما بااة مااا يكاال غيااه لل ارأ دااال؛ غيعت وجااه مبنسلااة التو ياام
) (1اجف اار :الج ااا الين" ،التقريا ا واإلري اااه" ،)211/3( ،اجل ااوين" ،التخل اايص" ،)450/3()128/2( ،ال ا اساي،
املستيف "( ،ص ،)168ال وأ" ،ير خمتير الروضة".)185/3( ،
) (2اجفر :الجا الين" ،التقري واإلرياه".)211/3( ،
) (3ابل أسا" ،اإلأكاا".)99/6( ،
) (4ابل أسا" ،اإلأكاا أ أصول األأكاا" ،)75/6( ،اجلوين" ،التخليص".)455/3( ،
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الا جيا األ ا بااه؛ ألن اليااما ال يقااول ذلا ماال جلقاااص جفسااه( ،)1وبااة مااا يااان للارأ
غيه دال غيعت وجه ضر ايتهاه جتاون خمالفتاه؛ ألن اليامابة أجفساهم صارأوا ها ا ،غقاالوا أ
مسااائ ي ااد معت اادهم غيهااا االيتهاااه وال ارأ  :أ ااول غيهااا برأيا غااإن يكااون صاوابا غ اال ا ،
وون يكل ا غ ال جفسا والشاي ان()2؛ غلام يويجاوا رلا أأاد متاابعتهم أ ايتهااهاهتم با
وا رل ذل ؛ وذ ال أكل وجكار ياا ايتهاهاهم رلا الارأ أ و اائا ي اد  ،ووذا الجات ها ا،
ياااص التو اام أ األ ا بايتهاااههم الأت ااال ا ا ()3؛ غااإذا اجتفاات العيا ة ،واأت ا ا ا
ارجفا أص االستدالل ي ا يقول ال ساي(.)4
سادسا :عمل أهل المدينة:
 -1ملااا يعا اإلماااا مالا ا ر ااه ا ا و اااق أها املدينااة الع لا  ،أصااال جشاريعيا جسااتق منااه األأكاااا،
أوي ه ا رلياه جقادم ها ا األصا  ،رلا بعال أأاهيا ا أااه أاال التعاار  ،اليتهااه ر ت ،أاى
وج ااه رمب ااا اس ااتفهر ص اامة احل اادي  ،م اال ر ا أه ا املدين ااة ،والجاج ااا أو جفي ااا ،ااال امل ااانر (ت531ه اا):
"ويري مال ما أ به مل األ جار بع أه املدينة"(.)5
وال أن اهد العل اص الفوا مالكا ،و يواغقوت ،ورهوا وأي روا مال الارهوه رلياه؛ أل ام ا رلا
رأيهاام ا ارت ا وت خمارااا ألص ا ماال أصااول الش اريعة؛ جقاام هالئ ا صااميمه رليااه ،مماااهيا ألصاال
) (1اجفر :غت القدير للك ال بل ا اا( ،)506/2جي األو ار( ،)355/1احلاو للفتاو للسيو (.)217/2
) (2ي ا أ ول اليديل ا رض ا رنه ا أ الكاللة ،أ سنل الدارم ( ،)2972رجد الارناق اليانعاين" ،امليانم" .حتقا
أجي ا ال اار ل األرف ا  ،2 ( ،ب اادوت :املكت ا اإلس ااالم 1403 ،ه اا) ( ،)304/10رج ااد ا ب اال حم ااد ب اال أ
ي اايجة" ،مي اانم اب اال أ ي اايجة" .حتقي اال ي ااال احل ااوت ،1 ( ،الري ااا  :الري ااد1409 ،ها اا) ،)298/6( ،الجيهقا ا ،
"الس اانل الك ا " ،)223/6( ،ااال اب اال أا اار أ أ ااد ب اال رل ا العس ااقالين" ،التلخ اايص احلج ااد أ ق اري أأاهي ا
الراغعا الكجااد" ،1 ( .باادوت :الكتا العل يااة1419 ،هاا) " :)197/3( ،ريالااه القااات وال أجااه منق ااا" .وي ااا جق ا
ذلا رنااه اباال ساديل ا ر ااه ا ا أ حم ااد باال سااعد "ال جقااات الكا " .حتقياال وأسااان رجاااح (  ،1باادوت :هار
صا اااهر1968 ،ا) ،)177/3( .ابا اال أا ااسا" ،اإلأكا اااا" ،)50/6( ،ابا اال رج ا ااد ال ا ا " ،يا اااما بيا ااان العلا اام وغم ا اله"،
( .)830/2وي ا يااص رال ر ار بال ا اا ا رضا ا رناه ا ي اا أ أ اد ال مااو " ،يار مشاك ا الاار" .حتقيال
يعي األرجايو  ،1 ( ،بادوت :الرساالة 1415 ،هاا) ،)25/9( ،وي اا يااص رال ابال مساعوه أ باروق بنات وايال أ
ير مشك ا الار ( ،)25/9الجيهق " ،السنل الك " .)116/10( ،وغدهم.
) (3اجفر :السر س " ،أصول السر س ".)107/2( ،
) (4اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)168
السالم  ،1 ( ،ال ر ا ِإلسالم 2008 ،ا).)434/1( .
) (5حم د املانر " ،ير التلقة" .حتقيل حم َّ د املختار ّ
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التش اريا الكتااا والساانة؛ غااإن األص ا امل ااره رنااد رل اااص األصااول ال ا ال ينااتقل :أن األصااول ال
ججان وال ب صااول م لهااا بااالقو والداللاة ،غااال يقاااا أصا باستمسااجات العقااول أو جسييناهتااا ادااره  ،ااال
وماا احلرمة(ت478ها) " :غإجا ال ج جت أصول الشريعة وال مبستند ع ؛ غ ا عنا به أالجتناات ،وماا
غل رل ننا جرههجا غيه ،وأحلقنات باملفنوجات"(.)1
غااااهلوا وأاااوروا اإلماااا مالكااا ،وأصاامابه ،وأي ااروا ماال ذل ا أ ه ا ا األص ا  ،أااى ااال القاض ا
ري ااا (ت544ه اا) أ أاي ااة و اااق أه ا املدين ااة " :ارل اوا أي اارمكم ا ؛ أن ي ااا أرب ااا امل ا اه م اال
الفقهاااص ،واملتكل ااة ،وأصااما األالاار ،والنفاار؛ ول ا واأااد رل ا أصاامابنا رل ا ه ا ت املس ا لة ،خم اون ملااا
غيها بسر هم ،حمتاون رليناا مباا سان ام"()2؛ غ اا ذيارت القاضا رياا ا ر اه ا ا وماا يا يرت يعاوه وا
ض ااج أه ا األص ااول ألص ااول التش اريا ،ور اادا املس اااح ه ااا ،وي ااو م ي ااا ااال القاض ا "ول ا واأ ااد رل ا
أصاامابنا "؛ غه ا ا اجفاااق ماانهم رل ا خمالفااة مال ا وأصاامابه أ ه ا ا األص ا  ،ااور ه ا ا األماار بااا ااق
أصااول غااد معت ا  ،ااال اجلياااص(ت370ه اا) " :غل ااا جاار أأاادا ماال جااابع أه ا املدينااة ،وماال غاادهم،
ومماال ياااص بعاادهم؛ هرااا سااائر األميااار وا ارتجااار و اااق أها املدينااة ،ولااسوا اججااارهم؛ هل ذل ا  :رلا أجااه
ول حمدس ،ال أص له رال أأاد مال السالم ،با و ااق السالم مال أها املديناة وغادهم ااهر أ جساويب
االيتهاه أله سائر األميار معهم ،وأيانوا م خمالفتهم وياهم"(.)3
 -2ورمبا أيلت جتاونات مل بعل أربا امل اه رل اإلمااا مالا وأصامابه ،أو َّلاوا م هجاه ماا
ال أت ا ا  ،لك اال أص ا ا اإلجك ااار واجل اادال ،ور اادا التس االيم ل ااه ،بوض ااا أص ا ا م اال األص ااول هون
متم اايص ،وس ا  ،وج ااد يل غي ااه ،ومعرغ ااة مكاج ااه الي اامي ؛ أم اار ص اامي س االيم؛ ألن ه ا ت الو يف ااة
األصاالية للعل اااص ر ومااا ،ولعل اااص األصااول يوصااا ،بتنقيااة أصااول الش اريعة غيعت ا املعت ا  ،ويل ا
املل ا ؛ ل ا ال يعتااد رليهااا ،و ااد ويااه وماااا احلاارمة(ت478ه اا) بعاال أص ا ر ا أه ا املدينااة
ال ا أ امااه اإلماااا مال ا وا أن مالكااا " :ااد يتو اام أ األأاهي ا ال ا جقلهااا رل اااص املدينااة ،مث
الفوها ،الرتقاهت غيهم أ م أ مل غدهم ،مبواضا األ جار وجوارخيها"(.)4
 -3و ا ملا ي ر احلوار ما مال وأصامابه أاول ها ا األصا  ،رااه أصاما مالا رلا األصا
) (1اجلوين" ،ال هان".)186/2( ،
) (2القاض ا ريااا اليمياايب" ،جرجي ا املاادارك وجقري ا املسااال " .حتقياال اباال جاوياات ال نا ا و اريل،1 ( ،
ايف دية ا امل ر  :م جعة غمالة) (.)47/1
) (3اجلياص" ،الفيول أ األصول".)324/3( ،
) (4اجلوين" ،ال هان".)278/1( ،
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ال وضعه ومامهم ،بالجيان ،والتيفية ،والتمقيال ،والتنقاي  ،والنفار أ املعتا مناه بياالأية
يوجااه أصااال جش اريعيا ،وجف ا غااد املعتا ؛ غفر اوا وغياالوا بااة مااا يااان غيااه أاااة معت ا ليكااون
أصال جشريعيا ،وما ليس ي ل  ،وأن ال جير رليه ا در واأد ،وياجت املراسلة باة اإلمااا
مالا  ،وباة الليا بال ساعد ،مجكار أ ذلا معروغاة ،وذ جقاد الليا اإلمااا مالكاا أ ارتجااارت
أص ر أه املدينة(.)1
مث أاااول املالكيااة حترياار ها ا األصا ؛ غاعلااوت أجوارااا ،ورهوا ايفاات غيااه وا أصا معتا ؛ ومااا ماال
يهة يوجه و ارا نمل اليمابة ،أو مل يهة يوجه رواية متاواجر ر لياة رال النايب رلياه الياال والساالا،
جقلهااا ييا بعااد ييا  ،أو يااون ر لهاام ياادل رلا جسااخ ا ا الاواره ،و ينق ا الناسااخ؛ غكااان ر لهاام
هليال رل النسخ()2؛ وما ردا ذل غهو ايتهاه ،د جكون له بعل القو االيتهاهياة ،اصاية املديناة؛
غرمبااا ُريا بااه أأياجااا أااال التعااار ي ااا الااه ال اساي (ت505ه ا)()3؛ غهااو ي اادت ماال االيتهاااهات ،ال
يياال يوجااه أصااال ججاان منااه األأكاااا ابتااداص ،هون أص ا مسااجل؛ لقجولااه ا ا والي اوا ؛ ألجااه يااره
يرق بتيوي أه املدينة هون غدهم ،أو ري تهم ي ا يقول الجاي (.)4
و ا صم ه ا املعن القاض رجد الوها (ت422ها) ب جه "يري باه رلا غادت ،وال أارا
ال ها وا الغه"( )5غه ا أ ما جيون خمالفته ،أما ما ال جياون خمالفتاه غهاو ماا جقا باالتواجر الع لا ؛
ياااألذان والي اااق واملااد وج اارك أ ا السي ااا ماال ا م ااروات وغده ااا()6؛ غفي ا ب ااة املق ااوق بااه وغ ااد
املق ا ا ااوق ما ا اال و ا ا اااق ر ا ا ا أه ا ا ا املدينا ا ااة ،وه ا ا ا ا ال ا ا ا أيا ا اادت الجا ا اااي (ت474ه ا ا اا) ،والقاض ا ا ا
ريا (ت544ه) ،وابل ريد احلفيد(ت595ها)؛ وذ يعلوا و اق أه املدينة رل ضربة :ماا ياان
اامال أ " يعقااو باال ساافيان الفسااو " ،املعرغااة والتاااريخ" .حتقياال أياارا الع اار ( ،ال جعااة
) (1اجفار جااص الرسااالة يا ا
ال اجية ،بدوت :ميسسة الرسالة1402 ،ها)" ( ،)687/1و" أبو نيريا أىي بل معة" ،جاريخ ابل معة (رواية
ر ااان الاادارم )" حتقياال ه .أ ااد حم ااد جااور ساايم( ،همشاال :هار امل ا مون لل اااس ،باادون جاااريخ جشاار)" (/4
 ،)497 - 487وأياار وليهاا القاضا رياا أ "جرجيا املادارك" ( ،)44 - 43 /3وجقا غالجهاا ابال القاايم
أ ورالا املو عة ( )69/3مقررا ا.
) (2اجفاار :رجااد الوهااا املااالك " ،املعوجااة رل ا م ا ه رااا املدينااة" .حتقياال حم ااد الشاااغع  ،2 ( ،باادوت :الكت ا
العل ية 1425ها) )607/2( .الجاي " ،وأكاا الفيول" ،)488/1( ،القراأ" ،جفائس األصول".)2708/6( ،
) (3اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)377
) (4الجاي " ،وأكاا الفيول".)489/1( ،
) (5رجد الوها " ،املعوجة رل م ه را املدينة".)607/2( ،
) (6اجفر :رجد الوها " ،املعوجة رل م ه را املدينة".)607/2( ،
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ريقه النق غه ا أاة ،وما يان ريقه االستنجا وااليتهاه غليس هلاة(.)1
 -4غخلَّااص املالكيااة ه ا ا األص ا ممااا اهت اوا غيااه بااا ااق أص ا غااد معتا يااررا؛ غاادغعوا ذل ا  ،واأت اوا
والتا ا وا وا األصااول املعت ا  ،ويعل اوا ر ا أه ا املدينااة ال خياار راال أصاالة معت ا يل :ومااا و اااق
الي ا اامابة ،أو النقا ا ا املت ا ا اواجر رن ا ااه رلي ا ااه الي ا ااال والس ا ااالا ،وا رأا ا اوا م ا ااا سا ا اوامها ،أ ا ااى رق ا ا ا
الجاااي (ت474هاا) أ ايااة مجما أايااة أها املدينااة بقولااه" :رلا أجااه ا أ اإلماااا مالا ا
أفا رنه مل ريل ،وال وياه؛ أن و ااق أها املديناة أ ماا ريقاه االيتهااه أااة رنادت ،و اد ياوره
الفي أ يتابه ،وون يكل ائال به ،ولكل رل معن أن يوره أ اوي الناح ،و الكالا"(.)2
سابعا :المصالح المرسلة:
 -1املقيوه با"امليامل املرسلة" :ي ميلمة يشهد ا الشرق بارتجار اص ،وال بإل ااص؛ غها
مرس االة أ م لق ااة ،ل اايس ااا أك اام اااص با ا اهتا ،وجسا ا "االستي ااال " ،و"االس ااتدالل
املرس " ،و"املناس املرس " ،و"القياح املرس " ،و"االستدالل"( ،)3وومناا مسيات مرسالة" :أ
جعت  ،و جلب"(.)4
جفاار رل اااص األصااول أ "املياالمة املرساالة" وجو ف اوا أ ارتجارهااا هلاايال ياارريا مسااتقال ،جكااون منا ااا
لاأكاااا ،لتخااوغهم ماال وضااا ه ا ا الاادلي  ،وييفيااة التعام ا معااه أ أ ا احلكاام منااه مبسا تااه للنيااوص،
ومياااهر التش اريا األصاالية؛ غنا ااا ماال التتجااا واالسااتقراص ،لجيااان املعت ا منهااا وامله ا  ،مااا يع ا وائاام ماال
أها األصااول يتو اام باأل ا هااا أصااال؛ وغااا ماال االغت ااات رلا أصااول التشاريا أو مسا تهااا ،وها ا الا
يع غال األصاولية يتمارن ،وياتمفا مال جتاويس ارتجاار امليالمة أصاال جشاريعيا مساتقال( ،)5ولا ا وصافها
ال اساي(ت505ه اا) ب ااا م اال األص ااول املوهوم ااة؛ غ حلقه ااا ب ااجعل األص ااول ال ا ال جر ا أن جس ا أص اوال
ب ا اهتا( ،)6أااى ااال ا مااد (ت631ه اا) أ "امليااامل املرساالة" ،ومسااات "املناس ا املرس ا " " :اجفاال الفقهاااص

) (1اجف اار :الج اااي " ،وأك اااا الفي ااول" ،)488/1( ،اليمي اايب" ،جرجي ا امل اادارك وجقري ا املس ااال "،)47/1( ،
( ،)50/1بل ريد" ،المرور أ أصول الفقه"( ،ص.)94
) (2الجاي " ،وأكاا الفيول".)491/1( ،
) (3اجفر :اإلسنو  " ،اية السول"( ،ص ،)364السريش " ،الجمر ايفي ".)83/8( ،
) (4السريش " ،الجمر ايفي ".)83/8( ،
) (5اجفر :ا مد " ،اإلأكاا" ،)160/4( ،ابل مفل " ،أصول الفقه" ،)1468/4( ،اإلسنو  " ،اية السول"،
(ص ،)364السريش  " ،الجمر ايفي " ،)83/8( ،ابل أمد أا "التقرير والتمجد".)151/3( ،
) (6اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)179
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مل الشاغعية ،واحلنفية ،وغدهم ،رل امتناق الت س به ،وهو احلل"(.)1
وملا أهريها ال ساي(505ها) ض ل األصاول املوهوماة ،ماا ماا بان و َّار رليهاا مال أأكااا املياامل،
رقا أ ايااة مجم ااه رلا هليا "املياالمة" بقولااه " :ججااة أن االستيااال لاايس أصااال امسااا برأسااه ،با
م اال استي اال غق ااد ي ا َّارق ،ي ااا أن م اال استمس اال غق ااد ي ا َّارق"()2؛ غقرج ااه وي ااجهه باالستمس ااان الا ا ه ااو
أضعم مل امليلمة املرسلة.
 -2جق ا اجلااوين(ت478ه اا) ،واباال الس ا عاين(ت489ه اا) راال القاض ا الجااا الين(403ه اا) ب ا ن امل ا
لعاادا ارتجااار "املياالمة" مسا تهااا لاصااول أ وجتااا األأكاااا ،ومماااررتها ااا أ التش اريا ،ومقاربااة
احلك اااص األججياااص أ ابتناااص التشاريا ر ومااا ،وراااه األأكاااا املجنيااة رلا "املياالمة" جكااون مما ربة،
متجايناة نماجاا ،ومكاجاا ،وأااال ،وها ا االا املعهاوه مال أأكااا ا ا راس ويل ا املا وذ رال أصاول
الش ا اريعة املعت ا ا ؛ غ أكام ااه م ااره  ،الابت ااة رل ا ا م اار السم ااان ،هلس ا ا منا اهت ااا الش ااررية امل ا ايالر أ
األأكاا ،ويوها وردما(.)3
وأ موضااا اار يييااد وماااا احلاارمة(ت478ه اا) ره ه ا ا األص ا بقااو  ،وير ا العنااان لقل ااه ليييااد
وي ااره ي ا ي ااجهات ه ا ا األص ا  ،وذ يع ا ج ي ااد األأكاااا ال ابت ااة أ الكت ااا والس اانة بس ااج ج ااد األنم ااان
ل لا أأكاااا جناسااجه ،ضاربا ماال ال اار وال جاااو واجلها بالااديل وماان تشاابث بهااذا ،فقااد انساال عاان ربقااة
الاادين انسااالل الشااعرة عاان العجااين( ،)4ولع ا اباال ريااد (ت595ه اا) أ ا بعاال ه ا ت املعاااين ماال يااالا
الجا الين واجلوين ،وناه رليه أ جقريرت ملا أيد ب ن القائلة أ امليلمة ليسوا مستنج ة ،ب ياررة(.)5
 -3غكاجاات "املياالمة" يتقاذغهااا رل اااص األصااول بياانهم ،جااار يعت و ااا ،وجااار ينكرو ااا؛ ووجكااارهم لاايس
جمااعيفا ااا أو ومهاااال لقي تهااا الشااررية ،ولكاال قوغااا ماال وضااا أص ا ي ل ا رل ا أصااول الش اريعة
ومياااهرها األصاالية غيم ا رل ا غااد حم لااه؛ غيُفاات بااا يجااد لساال أأكاااا اريااة راال األصااول
الشااررية األصاالية ،ممااا يسا هااا وينا رهااا؛ غااتعفم املفسااد ويتسااا ا اارق؛ غكااان يجااار رل اااص األصااول
هائ اا رلا ويا و ااوا مال األ ا هاا ،أااى اال غيهااا الجاا الين ووماااا احلارمة والسا عاين وال اساي
وابل ريد مقاوالهتم ا جفاة ،معت اديل أ ذلا رلا أن املياامل املعتا ها املا وذ رال النياوص،
هون ما ااا جستمسا اانه العقا ااول ،والكا ااالا يلا ااه أ التخ ا ااوا الكجا ااد ما اال ارتجا ااار ميا ااامل مرسا االة غ ا ااد
) (1اجفر :ا مد " ،اإلأكاا".)160/4( ،
) (2ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)180
) (3اجلوين" ،ال هان" ،)162/2( ،الس عاين " ،وا ا األهلة".)260 ،259/2( ،
) (4اجفر :اجلوين" ،غياس األمم"( ،ص.)219
) (5اليمييب" ،جرجي املدارك وجقري املسال "( .ص.)128
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منيوصااة ،يعتااد هاا رلا ميااامل النيااوص؛ غها وون أجشا ت أأكامااا أ مجتاادأها غااد مناهمااة
للنيوص ،وال أ ا د جكون أ ايتها معارضة ومياهمة لل يامل الشررية لة.
 -4ا ا أاااول العل اااص االسااتفاه ماال ه ا ا األص ا ماال يهااة ،والتمااو لااه ماال يهااة أ اار  ،بوضااا
الشارو الا جماج مآ ا ت ،وجع ا مفاساادت؛ غاعا ال اساي (ت505هاا) ارتجاار "املياامل املرساالة"
أصااال جش اريعيا منا اا بشاار حتقاال أوصاااا الالالااة " :واجقااد ارتجارهااا بارتجااار الالالااة أوصاااا :أ ااا
ضاارور  ،عيااة ،يليااة"( ،)1غلااو ياجاات أ التت ااات ،أو املك ااالت ،أو احلاييااات؛ جعت ا  ،ولااو
لااسا هليااو ا جعت ا  ،ولااو ياجاات أ يسئيااة ماال اجلسئيااات جعت ا ؛ غماايل ال اساي ي ادا أ ارتجااار
امليامل واأل هاا؛ غ اى لات رال أأاد ها ت األوصااا يعتا ارت ااه األ ا باملياامل املرسالة؛
وغ ااا م اال جع ااد االس ااتدالل ه ااا رلا ا األص ااول؛ غها ا رن اادت ال يا ا ه وليه ااا وال أ ااال الم اارور
القي ااو رن ااد التمق اال م اال حتي ااي مي اااحلها وهرص مفاس اادها .وي اااص ا م ااد (ت631ها اا) وجقا ا
اجفاااق غالا الفقهاااص رلا رادا ارتجارهااا ،واساات ن ماال ذلا الماارور ( )2ي ااا غعا ال اساي ،مث ياااص
بع اادت الع ااس ب اال رج ااد الس ااالا(ت660ه اا) ،وجكل اام ر اال املي ااامل با ا ول وأوس ااا ي ااالا ،ولك اال ي ااان
ضاااب ا مليا لمه أ امليااامل؛ غلاام خياار يالمااه أ امليااامل راال املعتا ماال امليااامل الا هلاات رليهااا
النيوص هون املرس  ،وهك ا مل ياص بعدت مل البه.
أال أن الق اراأ(ت684ه اا) اار باملياالمة راال ياارو ال اساي(ت505ه اا) ال ا أياارها بامليااامل
الماارورية ،وا رأ ا غماااص املالكيااة أ جوسااعهم هااا؛ غعااداها وا أج اواق امليااامل يلهااا :الماارورية ،واحلاييااة،
والتمسااينية ،وأ ااو مسااتند لااه أ ذلا  :ي اار ر ا الياامابة ا رضا ا راانهم ا بيااور ي ااد ماال امليااامل
املرسلة ،ارت ها ضر مل أضار اإل ااق ،مث رقا ها ا بقولاه" :وها ا يفياد الق اا بارتجاار املياامل املرسالة
م ل اقا؛ ياجت أ موا ل المرورات ،أو احلايات ،او التت ات"(.)3
 -5ول اايس أأ ااد م اال امل ج اات ،أو الن اااأ لل ي االمة ،متع ااد ه ااا جيا اا ،أو مه ااال أص ااال؛ غا ا مي االمة
معارضااة للنيااوص غها مل ااا م رأااة باالجفاااق ،ااال وماااا احلاارمة(ت478ه اا) " :وال جيااون التعلاال
رنادجا بكا مياالمة ،و يار ذلا أأااد مال العل اااص ،وماال ال ذلا مبالا ا رضا ا رنااه ا غقااد
أ ا "( ،)4وحنااوت الااه اباال برهااان(ت518ه اا)()1؛ غك ا م ا ه ارت ا جورااا ماال امليااامل بااالنفر أ
) (1ال ساي" ،املستيف "( ،ص.)176
) (2ا مد " ،اإلأكاا".)160/4( ،
) (3القراأ" ،جفائس األصول".)4088/9( ،
) (4اجلوين" ،ال هان".)206/2( ،
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يسئيااات األأكاااا ،و خيا ماال اسااتدالل هااا ،أااى ون القاراأ(ت684هاا) ره رلا الشاااغعية وأالجاات
راال وماااا احلاارمة أ يتابااه "ال يااال " ،واملاااروه أ "األأكاااا الساال اجية" صااورا ماال امليااامل املرساالة
واسعة ،أ وا ها و رروها ،ي ها املالكية أجفسهم(.)2
 -6لكاال احلقيقااة أن يااالا الق اراأ ،أتااا يااي ا ماال الجيااان والتوييااه :غالشاااغعية أو غاادهم ماال العل اااص
ومن ااا جو فا اوا باأل ا ا ه ااا م اال يه ااة يلي ااة ال اادلي ال يسئيت ااه؛ غه اام ال يري اادون وض ااا أصا ا ياما ا أ
الشاريعة يسا "املياالمة املرساالة" أو حنااوت؛ غها ا الفاارق بااة املالكيااة والشاااغعية أ ها ا ،و ا ا أي اار
أصا ااا وبينهااا ،واسااتدل ااا ،وم ا ااا ،وبااة الفاارق بينهااا وبااة الجدرااة الشااا يب (ت790هاا)،
ماال َّ
غا ير رشاار أم لااة ججااة أالرهااا أ بناااص األأكاااا ،مث رقا بعااد ذلا غكشاام رنهااا بكواياام الالالااة،
ه يرو ها ،وه أيما غوارق جفر ها رل غدها مما يشاهها:
 1ا ا املالصم ااة ملقاص ااد الش اارق ،غ ااال ق ااالم أص ااال م اال أصا اوله 2 .ا ا يريا ااا أ املعل ااالت ،الا ا ج اادرك
العقول مياحلها هون التعجدات3 .ا ا تياصها بالوسائ هون املقاصد(.)3
وأاااول الشااا يب وراههتااا وا أهلااة متفاال رليهااا ،ي ااا غع ا أص اوليو املالكيااة مااا ر ا أه ا املدينااة؛
غهم وما يريعو ا وا اجفاق اليمابة رل الع ها ،أو يريعو ا وا ر وا األهلة الكلية(.)4
غ ااى أريعناهااا وا أهلااة الشاريعة املتفاال رليهااا :اإل اااق ،أو ر ااوا جيااوص الكتااا والساانة؛ يجاال
أايااة وا ه ا ت التس ا ية املومه ااة ،وه ا ا ي ا ر املس ا لة رن ااد األص اولية ال ا يل أجك ااروا يو ااا هل اايال مسااتقال،
و ا غإن ابل جي ياة(ت728هاا) واصا باة ها ت األصاول الكجاد أ الشاريعة؛ غقارر ب جاه ال أكال الياداا باة
امليااامل والنيااوص ،وأن ي ا واأااد يقاايم ا اار ال ينقمااه ،ومااى أيا التماااه ،هل رل ا ضااعم أأاادمها
ال حمالة( ،)5وي ن ابل جي ياة يرياد قاري األأكااا رلا النياوص الشاررية أ الكتاا والسانة ،بادل أن يقاال
ه ا هليله امليلمة ،وه ا ما أيدت الشا يب (ت790ها) وبينه ووضمه(.)6
 -7والا يرجمايه النفار أ ها ا املقااا المان ا وا أرلام ا ،أن يقاال :ون قاوا األصاولية مال وضاا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) (1السريش " ،الجمر ايفي ".)85/8( ،
) (2اجفر :القراأ" ،جفائس األصول".)4069/9( ،
) (3اجفاار :وب اراهيم باال موس ا الشااا يب" ،االرتياااا" .حتقياال سااليم ا ااالي( ،ال جعااة األوا ،السااعوهية :هار اباال
رفان1412 ،ها).)627/2( .
) (4اجفر :الشا يب" ،االرتياا".)240/1( ،
) (5ابل جي ية" ،د وق الفتاو ".)344/11( ،
) (6الشا يب" ،املواغقات".)39/2( ،
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ه ا األص  ،وجعليل األأكاا رليه م لقاا ،غاد القاول بتخاري بعال الفاروق رلياه أأياجاا؛ غاال جاالنا
بينه ااا ،غااال يلااسا ماال باان أك ااا رل ا املياالمة أ يسئيااة ماال اجلسئيااات بارتجااار ر ومااات الكتااا
والساانة ،أن يعتا يليااة الاادلي ماال أصااله م لقااا؛ وذ غاارق معتا مايالر بااة و امااة الاادلي و امااة هائ ااة؛
غكل اا جسلاات جانلااة غااسق وليااه أها االيتهاااه بتعليال احلكاام بااه مجاياار  ،هون جكاما النفاار أ جيااوص
الكتا والسنة ،والت م بتنسي احلاهالاة رلا النياوص الياميمة املقي اة اا .وباة النفار ال ويا أ
النانلااة ،مث اساات راق النفاار أ النيااوص غااإذا ويااد مااا يقاايم ،أو يااره أصا ها ت النانلااة؛ ارتا  ،وون
يويااد رهااا ب يااجه النيااوص غيهااا ماال الع ومااات الا حت ا بااة ياهتااا واراد امليااامل يلهااا ،ويجعااد
جاسول جانلااة راريااة رال جااص لااه أهم م ا ماال ر ومااات الشاريعة ويلياهتااا؛ لتكااون أصاال يسااتند رليااه
أ ابتناااص احلكاام ،ويفهاار ويااه الداللااة ماال ال اانص ،مث جعمااد وجقااو بعااد ذل ا بارتجااار املي االمة؛
غتكون امليلمة مقوية راضد للنص ،ال ميسسة للمكم منفيلة رنه.
غيمتااا جتااده جفاار هائاام مااا يا جانلااة أ غهاام النانلااة أوال ،مث أ النيااوص ووجا تااه هااا؛ غها ت يلهااا
غروق معت بة وضا أص يام يساتق أها االيتهااه مناه مجايار مبااره وياوه الناوانل ،ماا ياجه ورارا
رل النفار والت ما واالساتنجا مال ه اائل النياوص؛ ألن مال جعلال ب صا هليا امليالمة؛ رمباا ال جييا جفارت
وال أ الني ااوص الواض اامة الجين ااة القريج ااة رلا ا راا ا  ،وها ا ا ال قفا ا مآالج ااه بالي اارا والجع ااد ر اال أصا ا
الكت ااا والسا اانة وجس اايا ا بالتا اادر غياي ااان ما ااا ال ااسمل ،و ا ا ا ااال الشا اانقي (ت1393ه ا اا)" " :لكا اال
التمقياال أن الع ا باملياالمة املرساالة أما ٌار جي ا غيااه الااتمفا وغايااة احل ا ر؛ أااى يتمقاال صاامة املياالمة،
وراادا معارضااتها ملياالمة أري ا منهااا ،أو مفسااد أري ا منهااا ،أو مساااوية ااا ،وراادا ج هيتهااا وا مفسااد
أ الاااين أااال"( ،)1ويقيااد ب ا"الاين أااال" املااآالت الا ياايول وليهااا ارتجااار املياالمة احلاليااة وا مفسااد  ،وها ا
مل األمهية مبكان؛ غكم مل ميلمة أاضر جنقل مفسد أ املآل.
غ ل حتو ا األص  ،و ش مل روا جه وارتدائه رل التشريا؛ غتخوغاه أ حملاه ،ومال أجكار أصا
ارتجار هلي امليلمة هليال مستقال ب اجه ،غال يتنا ل أ بناص بعل األأكااا رليهاا ،وذا ياده النفار أ أهلاة
الكتااا والساانة ،مااا ي ا أاهالااة ووا عااة ،مث ريهااا رل ا جااص ماال النيااوص ،ولااو رل ا بعااد ،وبااة ويااه
هر ج الد ينسه أ رة احلكام ،وهاو أأاد
امليلمة مل النص؛ غه ا يكون مل جعليل احلكم بالقياح ال
أجواق املالئم مل املناس  ،وه ا أ و وأوا مل دره ارتجار امليلمة ما غيا للنص .ورأم ا اإلماا العا
الف الكجد أبا الفت جق الديل ابل ه يل العيد(ت702ها) ملا أ ر ور التعا ما ه ا األص غقال" :
اهق لل يالمة أوا مال َْلِ ِاه
غم ْ لُهُ رل التهدياد الار ِ
غإ ْن ص َّ ذل غهو مل با العسا رل امليامل املرسلةَ ،
) (1الشنقي " ،امليامل املرسلة"( ،ص.) 21
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االساسال أ ذل رفيم،
جير وا النفر غي ا يس َّ ميلمة مرسلة ،و
ُ
رل أقيقة ال َق ْ ِا لل يلمة ،وه ا ُّ
ويقااا غيااه منكارات رفي اةُ الو ااا أ الااديل ،واساسااال جااي أ أذ املساال ة ،ولساات ِ
أجكاُار رلا ماال ارتا
ٌ
()1
ت
ت
أص امليامل املرسلة ،لكل أتا وا جفر يديد ،وج م سديدِ ،
وردا التااون للمد املعت " .
َ
ثامنا :االستحسان:
غما اص وغ اارن رل اااص األص ااول االستمس ااان بق ااو  ،مل ااا دم ااه بع اال أها ا االيته اااه بكوج ااه مي اادرا
َ -1
لاأك اااا؛ غنف ااروا غي ااه غوي اادوا أ بع اال معاجي ااه م ااا يتع ااد ب ااه رلا ا أص ااول االس ااتدالل األص االية
املعت ا  ،بااا ااق أأكاااا رل ا غااد أص ا معت ا  ،وايااتد جكاادهم لااه ،وون يااان يجق ا ض ا ل ج اااق
املياالمة؛ غهااو يشااجه املياالمة ماال ويااه ،ولكاال يفار هااا ماال ويااه أهاام وأ ااو ؛ غالتشااابه يا ض أ أن
يليه ا يعت د ميلمة أ و امة احلكم ،الية رل هلي اص.
وال أن املياامل املرساالة جكااون ابتاداص أ أأكاااا راارت رال األهلااة ا اصااة جفياا أو والجاجااا .وأمااا االستمسااان
غتخياايص لاادلي  ،باستمسااان مياالمة ،ر هااا ادتهااد ،والاادلي املخيااوص منااه ااد يكااون جيااا ،أو ياسااا ،أو
مي االمة ،ااال الش ااا يب(ت790ها اا) " :وال أ اام ص ااوروا االستمس ااان بي ااور االس اات ناص م اال القوار ااد ،خب ااالا
امليااامل املرساالة"()2؛ غفهاار ها ا با ن االستمسااان اساات ناص ماال هليا و ارااد يليااة ،و ا ا االستمسااان أضااعم ماال
املي االمة املرسا االة أ أص االه وغررا ااه؛ ألن املي االمة املرسا االة ال جعتا ا وال باجعا ااداا ال اادلي ا ا اااص أ احلاهال ااة ،أما ااا
االستمسااان غيتقاارر احلكاام بناااص رلا مياالمة خمالفااة لاادلي ؛ غكااان وجكااارت ماال أها األصااول أيااد ،وجتااابعوا رلا
جقمه ،إل اق األمة مبنا وأاداس أكام ،باال م ا وهليا معتا ( ،)3اال الشااغع  " :ومال اساتاان أن أكام أو
يف ا ب ااال ا النا ،وال ي اااح رلي ااه؛ ي ااان حماوي ااا ب ا ن مع اان ول ااه :أغع ا م ااا هوي اات"( ،)4و ا ا غ ااإن اس ااتجعاه
االستمسااان راال يوجااه مياادرا جشاريعيا أوض ا ماال اسااتجعاه املياالمة؛ ألجااه أ ااو معارضااة لاصااول ماال املياالمة
لويوه معار مريو  ،وامليلمة ال يشا غيها معار ي ا يقول القراأ(ت684ها)(.)5
 -2غاالستمسان هريات خيتلم هلس و املست ن واملسات ن مناه؛ غرمباا او االستمساان ورمباا
)(1حم اد بال رلا الشاهد بااابل ه يال العياد" ،يار اإلملااا ب أاهيا األأكااا" حتقيال رجاد العسياس السااعيد،1 ( ،
أ لس1418 ،ها).)217/2( .
) (2الشا يب" ،االرتياا".)641/2( ،
) (3اجفر أ جق اإل اق رل منا وأداس ول بال أص يرر معت  :الجاي " ،وأكاا الفيول"،)694/2( ،
اجلا اوين" ،التلخ اايص أ أص ااول الفق ااه" ،)314/3( ،القا اراأ" ،ي اار جنق ااي الفي ااول أ ا تي ااار ايفي ااول".
(ص ،)451الشا يب" ،املواغقات".)87/1( ،
) (4الشاغع " ،األا".)315/7( ،
) (5القراأ" ،جفائس األصول".)4095/9( ،
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ضعم ،أى رمبا الم الدلي ا اص ،وأأياجا يواغقه مل ويه ،وخيالفه مال وياه ار؛ غهاو
هائاار رلا ااو املياالمة املستمساانة ،ومااد مالصمتهااا لل يااامل الشااررية ها ا ماال يهااة ،وماال
يهااة أ اار رل ا مااد ااو املخالفااة للاادلي ا اااص أ ه ا ت املس ا لة وردمااه؛ غاالستمسااان
قياايص لاادلي ماال األهلااة ،الستمسااان مياالمة ماال امليااامل رنااد ادتهااد ،جااار يساات يا أن
يفي رنها ويوضمها ويجينها جامة ،وجار ال يست يا ذلا ؛ غاإذا ويات امليالمة املخيياة،
ُ
واأت ا الاادلي للتخياايص؛ ااو االستمسااان ،و ااد يفهاار بااه ااو ادتهااد وغقهااه ،يوصااا
وذا أبااان ادتهااد ويااه االستمسااان و ااو امل ا  ،ووذا ضااعفت املياالمة املستمساانة ،وامتنااا
ال ا اادلي ر ا اال التخي ا اايص ا ا ا ت املي ا االمة املستمس ا اانة؛ ض ا ااعم االستمس ا ااان؛ غالتخي ا اايص
يص بالقو أو يق رنه؛ غتقو املعارضة بينه ا.
باالستمسان د يقار َ
املخ َ
وها ا ا التج ااايل أ االستمس ااان ااو وض ااعفا ه ااو س ااج ااو التج ااايل ب ااة العل اااص أ ارتج ااار ،أو ول اااص،
االستمسااان ياادلي ياارر  ،أااى رغااا منااارت اإلماااا مالا غقااال غيااه" :جسااعة أرشااار العلاام االستمسااان"( ،)1وأ
مقاب ها ا اال ابال العار (ت543هاا) " :أجكارت الشااغع وأصامابه ،ويفاروا أباا أنيفاة أ القاول باه جاار  ،وبادروت
أ اار  ،و ااد ااال بااه مال ا "( ،)2و ااال الشااا يب(ت790ه اا)" :ون االستمسااان ي ارات معت ا ا أ األأكاااا مال ا ،
وأبو أنيفة ،خبالا الشاغع ؛ غإجه منكر له يدا ،أى ال :مل استمسل غقد يرق"(.)3
 -3جااوا الشاااغع ره "االستمسااان" بنقااد ميصا  ،غااااص رليااه ماال أصااله ،وجقمااه ماال أسااه ،وبااة ويااه ب الجااه
بال اادالئ الش ااررية والعقلي ااة ،ويت ا أ ه ا ا يت ااا " :وب ااال االستمس ااان" ،ي ااا ب ااة أص ااول املآ ا رلي ااه
بكااالا يا أ "الرسااالة" بجااا رقاادت لالستمسااان( )4أااى ااال غيااه" :وماال ااال :أستمساال ،ال راال أماار
ا  ،وال رل أمر رسوله  -صل ا رليه وسلم  -غلم يقج رل ا  ،وال رل رسوله ما ال"(.)5
غواض ا م اال وجك ااار الش اااغع واي ااتداهت رل ا "االستمسااان" لكوج ااه اوال ب ااالفل ،وال ارأ ايف اال أ
التشاريا ،الا ال يعت ااد رلا أصا ماال األصاول الا جنااا هاا األأكااا؛ ألجااه أيارها أ أربعاة :الكتااا ،
والساانة ،واإل اااق ،والقياااح( ،)6ومااا راادا ه ا ت األصااول يعت ا ارتااداص بالتش اريا رليهااا ،غااال جيااون األ ا بااه
) (1أبو الوليد حم د بل ريد" ،الجيان والتميي " .حتقيل حم د أا و رون ،3 ( ،بدوت :ال ر اإلسالم ،
1408ها) ( ،)155/4و ال الشا يب أ "االرتياا"" :)635/2( ،روات أصجب رل ابل القاسم رل مال ".
) (2ابل العر " ،ايفيول"( ،ص.)131
) (3الشا يب" ،االرتياا".)637/2( ،
) (4اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)503
) (5الشاغع " ،األا" ،)315/7( ،واجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)507
)(6الشاغع " ،األا".)313/7( ،
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م لقا ،ورل ه ا اجفااق العل ااص يلهام ،ال خياالفون أجاه ال جياون أن ينشاا أأاد أك اا ججعاا اوات ايفال(،)1
ااال وماااا احلاارمة(ت478هاا) " :أ عاات األمااة ا جااة ،رلا ون ماال ااال اوال ب ااد هليا  ،أو أمااار منيااوبة
يررا؛ غال يت س به با "( ،)2وحنوت اله ا مد (ت631ها) (.)3
 -4غال ا ا أجك اارت الش اااغع االستمس ااان وال ااتمكم العقل ا ا ايف اال امل ا اساأم لاص ااول الش ااررية الكلي ااة
املعت ا ؛ ألن الشاااغع يااتكلم راال وا ااا ياااهدت والأفااه ،وراااي أهلااه القااائلة بااه ،ويع ارغهم و ااد
أاورهم وأااوروت ،ويااه م ويااهلوت ،غاال أكال أن يكتا يا ها ت الارهوه واملساائ  ،مث يقاال :با ن
االستمسااان الا جكلاام رنااه الشاااغع غااد االستمسااان الا يعلااه أبااو أنيفااة ومالا أصااال ماال
األص ااول ي ااا ااال أب ااو بك اار اجلي اااص(ت370ها اا) ،ويقي ااد اإلم اااا الش اااغع ( .)4وها ا ا ال خيفا ا
دانغااة يجااد أ الكااالا ،وي ا ن الشاااغع ال ياادرك املعاااين ،ويلق ا الكااالا رل ا غااد أص اوله ومعاجيااه
ومقتماياجه ،وهاو الا راايف ماا يا مال اال باالستمساان مال احلنفياة ،واملالكياة ،و ا هم ،وأ ا
رنهم ،وأ ا وا رناه ،جا اجليااص بقارجة مال السماان؛ غهاو ياتكلم رال استمساان خماالم لا جاار؛
ألجه ال" :ون أرام ا رل أأد أن يقول باالستمسان ،وذا الم االستمسان ا "(.)5
ي ا أجنا أ مقاب ها ا :رلا يقاة با ن أئ اة؛ يا أنيفاة ،ومالا يعفام أن خياراوا أصاال ليماربوا
أو يمااعفوا بااه هالالت الكتااا والساانة ،وغاال مااا ره بااه الشاااغع رلاايهم؛ غها ا بعيااد أ أقهاام؛ غكا أصا
أ اموت أ جفارهم مقا تو للكتاا والسانة ال مماعم وماوهل اا؛ غنفاروا أ وجيااه أصا أو منما ايتهااه ،
حتفا به بعل املياامل الشاررية الا ادروها ،مماا ال أففهاا القيااح الفااهر لاد تها ،أو أاى بعال األصاول
األ اار ؛ ألن الوا ااا يكااون خبالغهااا؛ غتواضااعوا رلا ها ا األصا ا ا ال اار  ،ويااان أ بعاال ها ا الاادلي :
احلكم مبا يُستمسال مال غاد هليا ( ،)6اال القاراأ(ت684هاا) با ن االستمساان" :احلكام ب اد هليا  ،وها ا
اججاااق لله ااو ؛ غيكااون أرام اا و ار اا"( ،)7مث مل ااا باادأ التش اانيا رل ا القائ ا بااه؛ ص اامموا معنااات املش ااك وا
) (1اجفر أ جق اإل اق رل منا وأداس ول بال أص يرر معت  :الجاي " ،وأكاا الفيول"،)694/2( ،
اجلوين" ،التلخيص أ أصول الفقه" ،)314/3( ،القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)451
) (2اجلوين" ،التلخيص أ أصول الفقه".)314/3( ،
) (3ا مد " ،اإلأكاا أ أصول األأكاا".)157/4( ،
) (4اجفر :اجلياص" ،الفيول أ األصول".)225/4( ،
) (5الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)505
) (6اجفر :الجاي " ،وأكاا الفيول" ،)694/2( ،القراأ" ،ير جنقي الفيول".)4039/9( ،
) (7القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)451 :
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القاول با ن االستمساان :العاادول راال مويا الاادلي  ،لاادلي ار؛ أ ااو منااه( ،)1وها ا جسا يته استمساااجا،
أو يعل ااه باس اام اااص ل ااه ،م ال ااة ال قفا ا ؛ ألن ها ا ا أا ااة و ار ااا ي ااا ااال القا اراأ( ،)2وال ون ي ااد
بالاادلي األ ااو املياالمة املخالفااة للاانص ،وه ا ا ال ا الااه اباال ريااد(ت595ه اا) " :هااو ااا بااة األهلااة
املتعارضة ،ووذا يان ذل ي ل  ،غليس هو ول ب د هلي "(.)3
 -5و ااد أاااول أص اوليو األأناااا جقرياار االستمسااان رناادهم بكوجااه رل ا ض اربة؛ األول :مااا وي ا غيااه
التقاادير وا ادتهااد ،حنااو املتعااة لل لقااة ،هلس ا يساار ورساار الااسو  ،وجقاادير جفقااة السويااة ،وأرويف
اجلنايااات . .اخل؛ غها ا جااوق ماال االستمسااان أتااا وا االيتهاااه ،وها ا ال ويااكال غيااه .وأمااا الا
غيااه اإليااكال غهااو النااوق ال اااين :ال ا يعااد ض اربا ماال القياااح وال أجااه فا غااد اااهر ،يقاادا رل ا
القيا اااح الف ا اااهر لق ا ااو معن ا ااات ،ومسا ااوت استمس ا اااجا ،متيي ا اسا ل ا ااه را اال القي ا اااح الفا اااهر( ،)4و ا ااد بس ا ا
السر س ا (ت483ه اا) ه ا ا األص ا وأريعااه لايااي ياااح رل ا اار ،ملعاان ف ا يفهاار بالت م ا
لل اتهد ،ملوي يقتما ها ا الاياي  ،ولايس مل لال االستمساان العقلا ( ،)5ورمباا أن ها ا املنما
ماانهم هااو جسااخة ميااممه ملعاان االستمسااان ،ال ا جك ااالر ذياارت راانهم ب جااه " :جاارك القياااح ،ملااا
استمسنه اإلجسان ،مل غد هلي "(.)6
 -6ججق ا ا أي ا ا مشا اااي االستمسا ااان أجا ااه جما ااج مآ ا ا ت ،وأص ا اوله ،وحماناجا ااه ،وسا ااج ويراصاجا ااه؛
غااااصت ممارساااجه ،جااار جيااي  ،وماار ق ااا ،وماال اسااتقرأ الفااروق الفقهيااة ،ويااد التجااايل بااة ه ا ت
الفااروق ،ربااا وبعاادا ماال األصااول ،وال أن الشاااغع ب ا ا جفاارت ،وبعااد غه ااه ،وحتو ااه حل ايااة أصااول
الش اريعة الق عيااة؛ ينااا ممارسااات االستمسااان ،وج جيقاجااه ،واألأكاااا ال ا ألجهااا؛ ألن بعمااها
د يكون صاميما مل ا ار؛ غالشااغع جفساه استمسال بعال األياياص غقاال " :غاإن اهريات أجاه
تلااه .لاات :القياااح وذا ألاام أن يقت ا  ،ولكاال أستمساال غ أجسااه أااى يقاار غيقت ا  ،أو ألاام
)(1اجفاار :الجاااي " ،وأكاااا الفيااول" ،)694 ،693/2( ،اباال العاار " ،ايفيااول"( ،ص ،)131الق اراأ" ،ياار
جنقي الفيول"( ،ص ،)451ال وأ" ،ير خمتير الروضة".)198/3( ،
)(2القراأ" ،ير جنقي الفيول"( ،ص.)451
) (3ابل ريد" ،بداية ادتهد".)60/4( ،
) (4اجفر :اجلياص" ،الفياول أ األصاول" ،)233/4( ،أباو نياد الدبوسا " ،جقاوم األهلاة أ أصاول الفقاه" .حتقيال ليا
امليس ،1 ( ،بدوت :الكت العل ية1421 ،ها)( .ص ،)404السر س  " ،أصول السر س ".)200/2( ،
)(5السر س  " ،أصول السر س ".)201 ،200/2( ،
) (6اجفاار :الجاااي " ،وأكاااا الفيااول" ،)694/2( ،الشادان " ،التجياار أ أصااول الفقااه"( ،ص ،)492اجلااوين،
"التلخيص أ أصول الفقه".)310/3( ،
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غي ا ا أ"( ،)1و ااال أ متع ااة امل لق ااة ااال " :أستمسا اال بق اادر الالال ااة هرمه ااا"( ،)2والف اااهر ه ا ا ا منا ااه
استمس ااان ل ااو  ،ال رلا ا املع اان االصا ا الأ  ،وومن ااا ج ااا الش اااغع أصا ا هليا ا االستمس ااان،
واإلي اراهات الكجااد رل ا األص ا  ،و ينااا الفااروق املرججااة رلي ااه؛ ألن األص ا رناادت ااا ا ،أ ااى
وون ولا ااد ايتها اااهات صا ااميمة أأياجا ااا ،غها ااو يا اار أن و اما ااة أص ا ا ه ا ا ا ال ا ااو  ،جسا اات د منا ااه
األأك اااا ،يريج ااه ر ااا ااد أس اانه أأياج ااا ،ويريج ااه اار غيول ااد أأكام ااا جا م ااة للش اارق؛ م اال أ اار
األيااياص رلا الشاارق؛ ألجااه أوسااا دااال للقااول بالتشااه وا ااو  ،ولا ا وصاام الشاااغع االستمسااان
بقولااه" :وومنااا االستمسااان جل ا ذ"( ،)3أااى جرايااا القااائلون بااه ،وصاامموت ،ب ا ن أه لااوت حتاات أأااد
األصول املعت أ الشريعة وهو القياح.
غ ا أص ا ججاان منااه أأكاااا يااررية ،ال يكااون عيااا أ أص ا الجوجااه ،أو يقاار ماال ذل ا  ،وال منمااج ا
بم اواب متنااا يوجااه م يااة لاه اواص ومااا جشااتهيه األجفااس ماال األأكاااا ،وجسااتل ت؛ غلاايس ب ص ا معت ا الجتااة ،و ا ا
غااإن أيا املآ ا رلا االستمسااان صااعوبة الع ا بااه ،وراادا اجمااجا ه ب صااول واضاامة ألها االيتهاااه ،جتعلهاام
ينسرااون رنااه جسرااا صااميما م اارها ،يع ا أأكامااا صااميمة ،بعيااد راال التشااه والتلا ذ يالقياااح الا با ل غيااه
العل اص يهدا يجدا لمج واردت وأصوله وسج االستنجا منه ي ص مل األصول الكجد للشريعة.
وه ا ا ا ال ا ا يع ا ا الشا اااغع جيا اااجس أ االستمسا ااان با ااة أه ا ا العلا اام ،وغا اادهم ما اال أه ا ا
العقول( ،)4ويجَّه الجاي (ت474ها) استمسان العاا باال هليا  ،بكاالا العاام وال فا أ األأكااا
ألجه أكم بال هلي (.)5
غالقيااح ا ما ال ا ،الا يعت اد أ ياجا مناه يجاد رلا العقا ؛ منماج باالنص ،والعلاة ،غاال يااح وال
ب صا ا ل ااه م اال ج ااص ص اامي  ،ورل ااة معتا ا مبس ااالكها ،وي اارو أ اار ي ااد بسا ا ها رل اااص األص ااول ،أم ااا
االستمساان غاال يماج ه ضااب وال يقاوا باه يارو واضامة؛ لا ا يااص أ بعال جعريفاات االستمساان ب جااه" :
هليا ينقااد أ جفااس ادتهااد ،ال جساااردت العجااار رنااه ،وال يقاادر رلا و هااارت"()6؛ غجها ا االرتجااار يجقا مشاارق
) (1الشاغع " ،األا".)41/7( ،
)(2أبااو وباراهيم ومساريا باال أا املااسين" ،خمتياار املااسين"( .ال جعااة األوا ،باادوت :هار الكتا العل يااة 1419ه).
(ص.)283
) (3الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)507
) (4اجفر :الشاغع " ،الرسالة"( ،ص.)503
) (5اجفر :الجاي " ،وأكاا الفيول".)695/2( ،
) (6اجفر :ال ساي" ،املستيف "( ،ص ،)173ا مد " ،اإلأكاا أ األأكاا".)157/4( ،
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األب اوا  ،لك ا صاااأ هااو أن يقااول أ الش اريعة أستمساال ي ا ا وي ا ا؛ ل ا ا ااال الشااا يب(ت790ه اا)" :
غ ج اات ج اار أن ها ا ا املوض ااا مسل ااة اادا أيم ااا ،مل اال أراه أن يجت اادق ،غل ااه أن يق ااول :ون استمس اانت ي ا ا ويا ا ا؛
غ د مل العل اص د استمسل"( ،)1وليس غق رل الجدق ،ب هدا الديل يله مل أصله وأسه.
 -7والا يفهار ا وا أرلام ا مماا ساجل جقريارت :أجاه ال يوياد أصا يسا "االستمساان" أ الشاريعة ،ججان
منااه أأكاااا يااررية مجاياار  ،وينفاار غيااه بنفاار مسااتق راال األصااول املعتا الشااررية ،لكاال يويااد ماانه
يررااات ادتهااد أ اسااتنجا ه ماال الاانص وجعلياال احلكاام بااه ،يااد ض ا نه "االستمسااان" بااالنفر والت م ا
بامليااامل املرريااة ،ال ا رمبااا أساال جعلياال احلكاام ب ص ا أبعااد ماال أصااله القري ا رناادما يتااااذ الفاارق
أي اار ماال أصا  ،لكوجااه أقاال ويررا مياالمة وراادل أ ها ت احلاهالااة با اهتا؛ غها ا غقااه معتا لااه ونجااه
و ي ت ااه ،ال ينك اارت أأ ااد ،وه ااو أأ ااد املع ااا ال ا يت ااايس ه ااا أه ا االيته اااه ر اال بعم ااهم أ ااال النف اار
باألأكا ا اااا الشا ا ااررية؛ الستيا ا اامابه العا ا اادل وامليا ا االمة أ جقريا ا اار احلكا ا اام الشا ا اارر ؛ ل ا ا ا ا ا ا ااال ابا ا اال
ريد(ت595ها) " :ومعن االستمسان أ أي ر األأوال ،هو االلتفات وا امليلمة ،والعدل"(.)2
غ ااالتعلل بفق ااه االستمس ااان معت ا  ،ال التعل اال بكوج ااه أص ااال يف ااسق ولي ااه م لق ااا أ احل اواهس والو ااائا
يسا ااتق با ااه االيتها اااه ،هون جفا اار أ املآ ا ا واملا اادارك واألصا ااول الشا ااررية األصا االية املعت ا ا ؛ غها ااو جفا اار أ
النيااوص ،ال أجااه أصا للنفاار ب اجااه يسا هااا ،أو يسااتق رنهااا ،أو ياادغعها ،ااال اباال السا عاين(ت489هاا):
" وومن ااا املس ااتنكر أن جيع ا ا ذل ا ا أص ااال م اال األص ااول ،جج اان رلي ااه األأك اااا ،و ا ااالم بين ااه ،وب ااة سا ااائر
األهلااة"( ،)3وها ا االرتجااار لالستمسااان جساات يا جفسااد مااا ياااص راال اإلماااا مالا أ ولااه" :جسااعة أرشااار
العلاام االستمسااان"()4؛ غاعلااه ماال العلاام ال ماال األصااول ،ويعاان ب ا ل ا وا أرلاام ا أن العااا وذا
يستي اام جف اار املي ااامل والع اادل أ و ام ااة احلك اام الش اارر غاج ااه الك ااد؛ ألج ااه يعت ا ا يلي ااات الش ا اريعة
ومقاصاادها العامااة وا اصااة أ املسا لة ،غااال يفهاار لعل ااه معاان أو ارتجااار؛ غيفااوت املياسان واملعيااار الا يااسن
باه احلكاام ويريعاه وليااه ،ال أن االستمساان يكااون مياادرا مساتقال لاأكاااا ،مجان رلا العقا وأاادت؛ غها ا
ال يقولااه أأااد ،غمااال راال اإلماااا مالا ؛ غياا غهاام يااالا األئ ااة ،وجنسيلااه مواضااعه اليااميمة؛ ألن اإلماااا
مال ا  ،هااو وماااا أه ا الساانة واألالاار ،القائ ا ُ " :ااجل رسااول ا صاال ا رليااه وساالم ،و ااد ا ه ا ا األماار،
) (1الشا يب" ،االرتياا".)637/2( ،
) (2ابل ريد" ،بداية ادتهد".)201/3( ،
) (3الس عاين " ،وا ا األهلة".)271/2( ،
) (4ابل ريد" ،الجيان والتميي " ،)155/4( .و ال الشاا يب أ "االرتيااا"" :)635/2( ،روات أصاجب رال ابال
القاسم رل مال ".
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واسااتك  ،غإمنااا ينج ا أن جتجااا الااار رسااول ا صاال ا رليااه وساالم ،وال جتجااا الارأ ؛ غإجااه مااى اججااا الارأ
ياص ري ر أ و أ الرأ من غاججعته ،غ جت يل ا ياص ري غلج اججعته ،أر ه ا ال يتم"(.)1

) (1الشا يب" ،االرتياا".)140/1( ،
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اخلامتة والتوصيات:

أ  -الخاتمة:
بعد أن أران املوا سجماجه وجعاا وأغا رل مل غمله بإمتاا ه ت الدراساة ،أأا أن أضاا
أماا القار الكرم أهم ما جوصلت وليه ه ت الدراسة مل جتائ :
 -1يتن اااو جعري اام "أص ااول الفق ااه" االص ا ا الأ جعريف ااان ،مبا وره ااا أقق ااان معن ااات ويقي ااان
و يفت ااه وغايت ااه؛ األول" :معرغ ااة األهل ااة اإل الي ااة ،وييفي ااة االس ااتفاه منه ااا ،وأ ااال املس ااتفيد"،
والتعريم ال ااين " :العلام بالقواراد ،الا يتوصا هاا وا اساتنجا األأكااا الشاررية الفررياة ،رال
أهلتها التفييلية"؛ غ اما "موضوق" أصول الفقه" و"غايته " وذل هلفا :الدلي واحلكم.
 -2النا رل اص األصول بة احلكم والدلي ؛ وذ ال أكم صمي وال بدلي صمي .
" -3األهلة اإل الية" أصل وأ و مجاأ أصاول الفقاه ،غها مايالر أ يا يسئياة مال يسئياات
ه ا العلم.
 -4األص أ أهلة الشريعة اإل الية جو يفهاا ،ال جياون ا اااق يا ص منهاا ،وغدهاا رائاد للكتاا
والسنة جفييال وويماأا وبياجا؛ غه مييد  ،غد باجية وال ميسسة ألصول يديد .
 -5أيد األصوليون رل أفا النيوص ،ي ا أففوا رق االستنجا ؛ وذ ال معان حلفاا أصالها
ما ضياق رق الفهم.
 -6هار أفا رل اص األصول للكتا الكرم رل الالالاة مرجكاسات :جياه ،و ارق االساتنجا مناه،
وجاسااخه ومنسااو ه ،ويا ا الساانة مشلاات ها ت ال الالااة ،وناهوا :ج ييااد أايااة الساانة أ أصاالها،
ومنهااا ا الواأااد ،ومراجا الجوهتااا ،و ااو يا مرججااة أ احلكاام ،والفيا بااة مقامااات أأوالااه
رليه اليال والسالا رند الجالغ.
 -7ارتاان رل اااص األصااول هلفااا هليا اإل اااق لقااو أالاارت أ أفااا الشاريعة؛ غمففاوا اإل اااق ماال
يه الويوه والعدا.
 -8اهاتم رل اااص األصااول بالقيااح لعفاام مو عااه مال الشاريعة لك اار األأكااا املقامااة رليااه؛ غفياالوا
أ أرياجه ويرو ه.
 -9اجفااره وماااا هار ا ااار بااالقول هلايااة ر ا أه ا املدينااة ،وبعااد أن يااده العل اااص رل ا أججارااه
غياه؛ رااه أصاما مالا رلا األصا الا وضاعه ومااامهم ،بالجياان ،والتيافية؛ غارهوا املعتا
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منااه :ومااا وا يوجااه و ارااا نماال الياامابة ،أو وا يوجااه روايااة مت اواجر ر ليااة راال الناايب رليااه
اليااال والسااالا ،أو وا يااون ر لهاام ياادل رل ا جسااخ ا ا الاواره ،و ينق ا الناسااخ؛ غكااان
ر لهم هليال رل النسخ.
 -10غال ا رل اااص األصااول ي ا وا هلايااة "املياالمة املرساالة" ياادلي ياانهل بجناااص األأكاااا
مبفرههااا ،مااا و ارارهم بكااون املياالمة أص ا أ ي ا أكاام ياارر بااال اساات ناص ،ولكاال قااوغهم
وحتااو هم الك ااد ماال بناااص أأكاااا رلا دااره معااان خميلااة ومناسااجات مرساالة ،ماانعهم ماال القااول
ها م لقا؛ غ يانوها بشرو غاأية حتد مل غلوائها ،وجويه أأكامها ،وجميل رلا التوساا
غيها ل ال جساأم أو جع املنيوصات
 -11جنااانق رل اااص األصااول أ معاان "االستمسااان" غ ااا يااان غياه ارت اااه رلا الارأ ايفاال ادااره
اجفق اوا رل ا ا راأااه وراادا االرتااداه بااه ،ومااا يااان منااه ااائم رل ا مياالمة معت ا غاااهه غيااه
العل اااص ي ادا؛ ألجااه قياايص للاانص باملياالمة ،غهااو ها ا أضااعم ماال املياالمة املرساالة؛ غها ا
جي أن يكون أ مسال النفر وااليتهاه ،ال أ رداه األهلة واألصول.
ب  -التوصياا:
 -1ضرور ويما أص و يفة أصول الفقه :أجه أفا وو امة أهلة الشريعة اإل الية مبعرغاة مراججهاا
واملع ا وامله ا منهااا؛ وذ غال ا الدارسااة وال ااال يفنااون أن و يفتااه :معرغااة القوارااد ال ا
جستنج ها األأكاا ،وه ت الو يفة ج ض جالية للو يفة األوا.
 -2جي ا رل ا رل اااص األصااول أ ه ا ا الااسمل جقرياار أص ا األهلااة اإل اليااة ،ومهااا الكتااا والساانة
ويياام جتفاارق رنه ااا بقيااة األهلااة؛ وذ يُفاال أن األهلااة األ اار منفياالة راال الكتااا والساانة،
وه ا جفر اصر ضعيم ،غيه ور رل الشريعة وأهلها.
 -3رلا ا رل اااص األص ااول حتقي اال ومتم اايص رائ اال االس ااتدالل املعتا ا  ،وجنسيله ااا رلا ا ي ااد م اال
االستدالالت املعاصر ليفهر املسيم منها غينكار ،ويجقا ايفقال غيقار؛ لا ال جن لا الشاجه رلا
هر أه اإلسالا.
 -4يااسل العل اااص ينكاارون األهلااة الا ال جسااتند ألصا ؛ غا جكروا رلا رل اااص وأئ ااة؛ يإجكااارهم
رل اإلماا مال ارتجار "ر ا أها املديناة" أصاال حتاايم ولياه النياوص ،ووجكاارهم رلا أ
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أنيفة "االستمسان" القاض باستمسان احلكام هون هليا  ،ووجكاارهم االساتدالل بامليالمة
املرسلة ،وه ا يقوه إلجكار األصول املخارة أ ه ا السمل؛ يسياه األماة وأقهاا أ التشاريا،
وغدها مل األصول املخارة.
 -5اد ال جكاون املشااكلة أ األصا ذاجاه؛ وذ يريااا بعال أها االسااتدالل ألصا معتا يالقياااح
أو اإل اق ،ولكل يكون ا بعدا جكام معرغته بكيفية االستدالل ه ا األصا وماا بتقادم
مااي ر أو جا د مقاادا ،أو ارتجااار مل ا أو ول اااص معتا  ،وها ا ي ااد ياادا أ ها ا الااسمل غيعااوه
رل الشريعة ب أكاا ضعيفة ر منا مة ملقاصدها ويلياهتا.
 -6بناص األهلة اليميمة وييفية االستدالل ها ومراججهاا وج جيقاهتاا وايا يا غقياه ومتفقاه ،ي اا
أن ممارس ااة الفق ااه بتنسي ا وار ااد األص ااول رلي ااه النم ااة لك ا أص ااوي ،وم اال ا ل ا الكج ااد رل ا
الشاريعة وأهلهااا أ ها ا الااسمل الفيا بااة الفقااه وأص اوله؛ وذ َّرياات لنااا اجلامعااات غقهاااص ال
أصول رندهم ،وأصاولية ال غقاه لاديهم غمااق العل اان :الفقاه واألصاول معاا ،وضاعم النتاا
وااليتهااه وا اا القااائم رلا الشاارق؛ ألجاه أه وا االجفيااال التااا بااة العل اة ،وها ا ال
يعرا أ جاريخ اإلسالا يله.
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املصادر واملراجع
اباال أ ياايجة ،رجااد ا باال حم ااد" .مياانم اباال أ ياايجة" .حتقياال ي ااال احلااوت ،1 ( ،الريااا :
الريد1409 ،ها).
اب اال األال ااد ،د ااد ال ااديل" .النهاي ااة أ غري ا احل اادي واألال اار" .حتقي اال ال اااهر أ ااد الا اساو  ،حم ااوه
ال ناأ  ،1 ( ،بدوت :هار الفكر1418 ،ها).
اباال العاار  ،حم ااد باال رجااد ا أبااو بكاار" .ايفيااول أ أصااول الفقااه" .حتقياال أسااة الياادر ،1 ( ،
األرهن :الجيارق 1420ها).
اباال العاار  ،حم ااد باال رجااد ا املااالك " .أأكاااا القاار ن" .حتقياال حم ااد رجااد القاااهر( ،ال جعااة ال اجيااة،
بدوت :الكت العل ية1424 ،ها).
اب اال الق ااان ،أب ااو احلس اال" .اإل ن اااق أ مس ااائ اإل اااق" .حتقي اال غ ااون الي ااعيد (  ،1الق اااهر :
الفاروق احلدي ة1424 ،ها).
اباال القاايم ،حم ااد باال أ بكاار" .الياوارل املرساالة رلا اجله يااة واملع لااة" .حتقياال رلا الااد ي ا ،
(  ،2الريا  :العاص ة1418 ،ها).
ابل أمد أا  ،حم د بل حم د" .التقرير والتمجد" ،2 ( .بدوت :هار الكت العل ية 1403ه)ا
اباال باادران ،رجااد القاااهر" .املااد وا م ا ه اإلماااا أ ااد باال أنج ا " .حتقياال ه .رجااد ا الاي ا ،
(  ،3بدوت :الرسالة 1401ها).
اباال جي يااة ،أ ااد باال رجااد احللاايم "الفتاااو الك ا "( .ال جعااة األوا ،باادوت :هار الكت ا العل يااة،
1408ها).
اباال جي يااة ،أ ااد باال رجااد احللاايم "د ااوق الفتاااو " .ااا وجرجي ا رجااد الاار ل باال اساام( ،القاااهر :
مكتجة ابل جي ية).
ابل جي ية ،أ د بل رجد احلليم" .ا تمااص اليارا املساتقيم ملخالفاة أصاما اجلمايم" .حتقيال جاصار
العق  ،7 ( ،بدوت :هار را الكت 1419ها).
اب اال جي ي ااة ،أ ااد ب اال رج ااد احلل اايم" .جنجي ااه الري ا العا ا رل ا متوي ااه اجل اادل بالجا ا " .حتقي اال رل ا
الع ران ،1 ( ،مكة املكرمة :را الفوائد1425 ،ها).
اباال يااس  ،حم ااد باال أ ااد" .جقري ا الوصااول وا رلاام األصااول" .حتقياال رجااد ا اجلجااور ،1 ( ،
األرهن ،ر ان :النفائس1422 ،ه)ا.
ابل أسا ،أبو حم د رل الفاهر " .ايفل با الار"( .بدوت :هار الفكر).
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ابل أسا ،رل بل أ د" .مراجا اإل ااق" .ومعاه" :جقاد مراجا اإل ااق" أل اد بال جي ياة" (الكتا
العل ية).
ابل أسا ،رل بل حم د" .النج أ أصول الفقه الفاهر " .حتقيل حم اد أاالق ،1 ( ،بادوت :ابال
أسا1413 ،ها).
اب اال أنجا ا  ،أ ااد" .مس ااائ أ ااد ب اال أنجا ا  ،رواي ااة ابن ااه رج ااد ا " .حتقي اال نه ااد الش اااوي ( ،1
بدوت :املكت اإلسالم 1401ه).
اباال هريااد ،حم ااد " .هاار الل ااة" .حتقياال رمااس منااد( ،ال جعااة األوا ،باادوت :هار العلاام لل اليااة،
1987ا).
اباال ه ياال العيااد ،جقا الااديل" .وأكاااا األأكاااا ياار ر ااد األأكاااا" .حتقياال أ ااد ياااير،2 ( ،
بدوت :را الكت 1407 ،ه).
ابل ه يل العيد ،حم د بل رل " .ير اإلملاا ب أاهي األأكااا" حتقيال رجاد العسياس الساعيد،1 ( ،
أ لس1418 ،ها).
اباال ريااد ،أباو الوليااد حم ااد احلفيااد" .بدايااة ادتهااد و ايااة املقتيااد" .جنقااي وجياامي الااد الع ااار،
(بدوت :هار الفكر1415 ،ها).
ابل ريد ،أبو الوليد حم د" .الجيان والتميي " .حتقيل حم د أا و ارون ،3 ( ،بادوت :ال ار
اإلسالم 1408 ،ها).
اباال ريااد ،حم اد احلفيااد "الماارور أ أصااول الفقااه" .حتقياال ااال الااديل العلااو  ،1 ( ،باادوت:
ال ر اإلسالم 1994 ،ا).
ابل سعد ،حم د" .ال جقات الك " .حتقيل وأسان رجاح (  ،1بدوت :هار صاهر1968 ،ا).
اب اال س اايدت ،رل ا " .ايفك اام وايف ااي األرف اام" حتقي اال رج ااد احل ي ااد هن ااداو (  ،1ب اادوت :الكتا ا
العل ية1421 ،ها).
اباال يااجة ،ر اار" .جاااريخ املدينااة الباال يااجة" .حتقياال غهاايم ياالتوت ( جااا رل ا جفقااة :الساايد أجي ا
حم وه أ د ،يد  1399 :ها).
ابل رايور ،حم د بال ال ااهر" .مقاصاد الشاريعة اإلساالمية" .حتقيال حم اد امليسااو  ،1 ( ،ر اان،
األرهن :الفار 1420ه).
اب اال رج ااد الا ا  ،يوس اام" .ي اااما بي ااان العل اام وغم االه" حتقي اال غا اوان نم ااري ،1 ( ،ب اادوت :الري ااان،
1424ها).
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اب اال رقي ا  ،رل ا " .الواض ا أ أص ااول الفق ااه" .حتقي اال ه .رج ااد ا الاي ا  ،1 ( ،ب اادوت :الرس ااالة
1420ها).
اب اال غ ااارح ،أ ااد "د ا ا الل ااة" .حتقي اال نه ااد س اال ان (ال جع ااة ال اجي ااة ،ب اادوت :ميسس ااة الرس ااالة
1406ها).
اباال غااائس ،ال اسبد" .و ارااات اباال ريااد ،العجاااهات"( .م ا ير لني ا هريااة املايسااتد ،يامعااة اجلسائاار،
1425ا 1426ها).
ابل دامة ،موغل الديل رجد ا بل أ د" .امل ن"( .بدوت :هار وأياص الااس).
اباال اايم اجلونيااة ،أباو رجااد ا حم ااد" .باادائا الفوائااد"( .ال جعااة األوا ،باادوت :هار الكتا العل يااة،
1414ها).
ابل يم اجلونية ،حم د بل أ بكر" .ورالا املو عة رل ر العاملة" .حتقيال مشاهور أسال،1 ( ،
السعوهية :ابل اجلون 1423 ،ها).
اباال معااة ،أب او نيريااا أااىي" .جاااريخ اباال معااة (روايااة ر ااان الاادارم )" حتقياال ه .أ ااد حم ااد ج ااور
سيم( ،همشل :هار امل مون للااس ،بدون جاريخ جشر)
اب اال منف ااور ،ااال ال ااديل حم ااد ب اال مك اارا" .لس ااان الع اار "( .ال جع ااة ال ال ااة ،ب اادوت :هار ص اااهر
1414ها).
أبو بكر أ د بل احلسة الجيهق " ،املد وا السنل الكا " .حتقيال حم اد األرف ا ( ،الكويات:
هار ا لفاص).
أب او أاااا ،رجااد الاار ل باال حم ااد " .ها الشاااغع ومنا جااه" .حتقياال رجااد ال اان رجااد ا ااالل،1 ( ،
بدوت :الكت العل ية1424 ،ها).
أب او ه ااالل العس ااكر " ،الف ااروق الل وي ااة" .حتقي اال حم ااد س االيم( ،الق اااهر  :هار العل اام وال قاغ ااة للنش اار
والتونيا).
اإلبيار  ،رل " .التمقيل والجيان أ ير ال هان أ أصول الفقاه" .حتقيال ه .رلا اجلسائار ،1 ( ،
الكويت :هار المياص1434 ،ها).
األنه اار  ،حم ااد" .هتا ا ي الل ااة" حتقي اال حم ااد ر ااو مررا ا (ال جع ااة األوا ،ب اادوت :هار وأي اااص
الااس2001 ،ا).
اإلسنو  ،ال الديل رجد الارأيم " .اياة الساول يار منهاا الوصاول أ رلام األصاول"( .بادوت:
هار الكت العل ية).
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اإلسنو  ،رجد الرأيم" .الت هيد أ قري الفروق رل األصول" .حتقيل حم اد هيتاو ،1 ( ،بادوت:
الرسالة1400 ،ها).
األيقر ،ه .ر ار بال سالي ان" .الشاريعة اإل ياة ال القاواجة الوضاعية"( .ال جعاة ال اجياة ،الكويات :هار
الدرو 1406 ،ه).
األصفهاين ،الراغ األصفهاين" .مفارهات ألفااظ القار ن" .حتقيال صافوان هاوه (  ،1همشال ،القلام
1412ها).
ا م ااد  ،س اايم ال ااديل رلا ا " .اإلأك اااا أ أص ااول األأك اااا"( .ال جع ااة األوا ،ب اادوت :الكت ااا
العر 1404 ،ها).
بابكر ،رل بل أ د" .هراسات أ أصول الفقه"( .املديناة ،دلاة اجلامعاة اإلساالمية ،العادهان،50 :
 ،51ربيا ا ر ا رممان 1401ها).
الجاي  ،أبو الولياد" .وأكااا الفياول أ أأكااا األصاول" .حتقيال رجاد ادياد جريا ( ،ال جعاة ال اجياة،
بدوت ال ر اإلسالم 1415 ،ها).
الجااا الين ،أبااو بكاار حم ااد" .التقريا واإلرياااه "اليا د" .حتقياال :ه .رجااد احل يااد أبااو نجيااد( ،ال جعااة
ال اجية ،بدوت :الرسالة1418 ،ها).
الجخ ااار  ،رج ااد العسي ااس" .يش اام األسا ارار ي اار أص ااول الج ااسهو " ،1 ( .ب اادوت :الكت ااا الع اار ،
1411ها).
الجخااار  ،حم ااد باال ومساري ا " .اجلاااما الياامي املعااروا ب ا «صاامي الجخااار »" ،1 ( .الريااا :
السالا1417 ،ها).
ال اييلا ا  ،مت ااوي" .هراس ااات أ أص ااول الفق ااه :مي اااهر التشا اريا"( .ال ج ااة األوا ،الق اااهر  :مكتج ااة
السنة1430 ،ها).
الجااسهو  ،رل ا " .أص ااول الج ااسهو "ين ااس الوص ااول وا معرغ ااة األص ااول" .حتقي اال أ .ه س ااائد بك اادايف،
(  ،1املدينة املنور  :هار السرا 1436 ،ها).
الجير  ،حم د أبو احلساة املعتاسي" .املعت اد أ أصاول الفقاه" حتقيال ليا املايس( ،األوا ،بادوت:
الكت العل ية1403 ،ها).
الج داه  ،أ د بل رل " .الفقيه واملتفقه" .حتقيل راهل ال اران  ،2 ( ،الساعوهية :هار ابال اجلاون
1421ها).
بل أسا ،رلا بال أ اد" .اإلأكااا أ أصاول األأكااا" .حتقيال أ اد حم اد يااير( ،ال جعاة األوا،
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بدوت :هار ا غاق اجلديد  ،بدون جاريخ جشر)
بل غارح ،أ د بل غارح بل نيريا" .مقاييس الل ة" .حتقيل رجد السالا هارون( ،هار اجلي ).
الجوص ا  ،رجااد ا باال مجااارك" .و ارااات اباال رجااد ال ا أ العجاااهات"( .ال جعااة األوا ،الريااا  :هار
يجة1420 ،ها).
الجيماو  ،رجد ا " .منها الوصول وا رلم األصول" .حتقيل ه .ياعجان ومساريا ( ،ال جعاة األوا،
ابل أسا 1429ها).
الجيهق  ،أ د" .السنل الك  ،وهلاييته "اجلوهر النق البل الاي اين"( .بدوت :هار الفكر).
التفت اااناين ،س ااعد ال ااديل مس ااعوه ب اال ر اار" .ي اار التل ااوي رلا ا التوض ااي "( .مي اار :يتج ااة وم جع ااة
صجي ).
التهاجو  ،حم د" .يشاا اص الأات الفنون والعلاوا" .حتقيال رلا هأارو  ،1 ( ،بادوت ،لجناان
جايرون1996 ،ا).
اجلرياين ،رل بل حم د" .التعريفات"( .بدوت :هار الكت العل ية1416 ،ها).
اجلياص ،أبو بكر أ د بل رل الران " .أأكاا القر ن"( .بدوت :هار الفكر1414 ،ه)ا.
اجلياااص ،أ ااد الاران " ،الفيااول أ األصااول" .حتقياال رايا النشا  ،2 ( ،األو اااا الكويتيااة/
1414ها).
اجل ااوين ،رج ااد املل ا ب اال رج ااد ا " .ال ه ااان أ أص ااول الفق ااه" .حتقي اال رج ااد العف اايم حم ااوه ال اادي ،
(  ،4املنيور ا :الوغاص1418 ،ه).
اجلااوين ،رجااد املل ا باال رجااد ا " .التلخاايص أ أصااول الفقااه" .حتقياال حم ااد أساال (  ،1باادوت،
الكت العل ية1424 ،ها).
اجل ااوين ،رج ااد امللا ا ب اال رج ااد ا " .ال يا ااال غي اااس األم اام أ التي اااس الفل اام" .حتقي اال رج ااد العف اايم
الدي  ،2 ( ،مكتجة وماا احلرمة1401 ،ه).
اجلوين ،رجد املل بل رجاد ا " .الور اات" .حتقيال ه .رجاد الل يام العياد( ،ال جعاة األوا ،القااهر :
الااس1397 ،ها).
اجلوين ،رجد امللا بال رجاد ا " .غيااس األمام أ التيااس الفلام" حتقيال رجاد العفايم لادي ،2 ( ،
مكتجة وماا احلرمة 1401ها).
اجلااوين ،رجااد امللا باال رجااد ا  " .ايااة امل لا أ هرايااة املا ه " .حتقياال ه .رجااد العفاايم الا ّدي ،
(  ،1ونار األو اا والشيون اإلسالمية أ هولة ر1428 :ها).
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احليار  ،ه .أ ااد" .جفريااة احلكام ،ومياااهر التشاريا أ أصااول الفقاه اإلسااالم "( .القاااهر  :امل جعااة
ال نية1401 ،ها).
احلفناااو  ،ه .منيااور" .التيسااد أ التش اريا اإلسااالم "( ، .ال جعااة األوا ،القاااهر  :م جعااة األماجااة
1412ه)ا.
احللي  ،احلسة احللي " .املنها أ يع اإلأان" .حتقيل أل ا غاوهت( ،ال جعاة األوا ،بادوت:
هار الفكر1399 ،ها).
احل ااو  ،أ ااد باال حم ااد" .غ ااس ريااون الجيااائر أ ياار األيااجات والنفااائر" ،1 ( .باادوت ،الكتا
العل ية1405 ،ها).
ا اااهم  ،أبا ااو سا ااعيد" .بريقا ااة حم وهيا ااة أ يا اار ريقا ااة حم ديا ااة وي ا اريعة ججويا ااة أ سا ااد أ ديا ااة".
(القاهر  :م جعة احلليب1348 ،ها).
ا ااان ،أب ا او ال ي ا ا حم ا ااد صا ااديل" .أجبا ااد العلا ااوا"( .ال جعا ااة األوا ،هار ابا اال أا ااسا 1423 ،ها ا ا-
2002ا).
ا جااان  ،ر اار" .امل اان أ أصااول الفقااه" .حتقياال ه .حم ااد بقااا( ،مكااة املكرمااة ،1 ،مريااس الجم ا
العل  ،أا القر 1403ها).
ه .أ د ي ال أبو ادد" ،أوار ال موايهة"( .يتا العر العده .)7
الاادار ن ،رل ا باال ر اار أبااو احلساال" .ساانل الاادار اان" .حتقياال رجااد ا هاياام( ،باادوت :هار
املعرغة1386 ،ها).
ال اادارم  ،رج ااد ا " .س اانل ال اادارم " حتقي اال أس ااة س االيم أس ااد ،1 ( ،الس ااعوهية :امل اان للنش اار
والتونيا1412 ،ها).
الدبوس ا  ،أب او نيااد" .جق ااوم األهلااة أ أص ااول الفقااه" .حتقياال لي ا املاايس ،1 ( ،باادوت :الكت ا
العل ية1421 ،ها).
الاران  ،حم ااد" .ايفيااول أ رلاام األصااول" .حتقياال ااه العلاواين (  ،1الريااا  :يامعااة اإلماااا حم ااد
بل سعوه اإلسالمية 1400ها).
السأيل ا ا  ،ه .حم ا ااد" .ال ا ااوييس أ أص ا ااول الفقا ااه اإلس ا ااالم " ،2 ( .همش ا اال :هار ا ا ااد 1427ه ا ا ا
2006ا).
السريش ا  ،باادر الااديل حم ااد باال هاااهر" .الجماار ايفااي أ أصااول الفقااه"( .هار الكتاايب ،باادون جاااريخ
جشر).
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السريشا ا  ،حم ااد ب اال ه اااهر ا " .املن ااور أ القوار ااد" .حتقي اال جيس ااد حم ااوه ،2 ( ،ونار األو اااا
الكويتية1405 :ها).
السريش ا " ،جشاانيم املساااما جب ااا اجلوامااا" حتقياال ه .س اايد رجااد العسي ااس ،ه .رجااد ا ربيااا،1 ( ،
ر جة1418 ،ها).
السخمشاار  ،حم ااوه" .أساااح الجالغااة ت حم ااد باسا "( .ال جعااة األوا ،باادوت :هار الكتا العل يااة،
1419ها).
الس اااراض ،مفف اار ال ااديل أ ااد" .ب ااديا النف اااا ،أو اي ااة الوص ااول وا رل اام األص ااول" .حتقي اال س ااعد
السل ( ،يامعة أا القر 1405 ،ه)ا
السجك " ،اإلها أ ير املنها " ،1 ( .بدوت :الكت العل ية404 ،ها).
السجك  ،رجد الوها بل رلا " .األياجات والنفاائر" .حتقيال رااهل رجاد املوياوه ،رلا حم اد راو ،
(  ،1بدوت :الكت العل ية1411 ،ها).
الس ا ااجك  ،رج ا ااد الوه ا ااا  " .ا ااا اجلوام ا ااا " .حتقي ا اال رقيل ا ااة أس ا ااة ،1 ( ،ب ا اادوت ،اب ا اال أ ا ااسا،
1432ها).
السر س ا ا  ،أب ا او بك ا اار" .أص ا ااول السر س ا ا " .حتقي ا اال أ الوغ ا اااص األغ ا اااين( ،ب ا اادوت ،هار املعرغ ا ااة،
1372ها).
السر س  ،حم د بل أ د" .املجسو "( .بدوت :هار املعرغة 1414ها).
السل  ،رجد العسيس بل رجد السالا " .وارد األأكاا"( .بدوت :الكت العل ية 1414ها).
الس ا ا عاين ،مني ا ااور " .وا ا ااا األهل ا ااة " .حتقي ا اال حم ا ااد ومساري ا ا (  ،1ب ا اادوت :الكت ا ا العل ي ا ااة،
1418ها).
الشايا  ،جفاااا الاديل" .أصااول الشايا " حتقيال موالجااا برياة ا باال حم ااد اللكناو ( ،ال جعااة ال اجيااة،
همشل :ابل ي د1432 ،ها).
الشا يب ،وبراهيم بال موسا " .املواغقاات" .حتقيال رجاد ا هران( ،ال جعاة الرابعاة ،بادوت :هار املعرغاة
1415ها).
الشا يب" ،االرتياا" .حتقيل سليم ا الي( ،ال جعة األوا ،السعوهية :هار ابل رفان1412 ،ها).
الشاغع  ،أبو رجد ا حم د بل وهريس" .األا"( .بدوت :هار املعرغة 1410ها).
الشاغع  ،أبو رجد ا حم د بل وهريس" .الرسالة" .حتقيل أ د حم د ياير( ،القاهر 1358 :ها).
ياير ،أ د بل حم د" .الكتا والسنة جي أن يكوجا ميدر القواجة"( .مير ،مكتجة السنة).
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الشاانقي  ،حم ااد األمااة اجلكاان" .أض اواص الجيااان أ ويمااا القاار ن بااالقر ن"( .باادوت :هار الفكاار،
1415ها).
الشنقي  ،حم د األمة" .املكتجة منه التشريا اإلسالم وأك ته"( .املدينة املنور  ،العل ية).
الشااوياين ،حم ااد باال رل ا " .ورياااه الفمااول أ حتقياال احلاال ماال رلاام األصااول" .حتقياال أ ااد رااسو،
(  ،1بدوت :الكتا العر 1419 ،ها).
يومان ،ه .رجاح" .مياهر التشريا اإلسالم "( .ال جعة األوا ،القاهر  :الدار ال قاغية 1420ه).
الشا ا ادان  ،وبا ا اراهيم" .الل ا ااا أ أص ا ااول الفق ا ااه" (ال جع ا ااة ال اجي ا ااة ،ب ا اادوت :هار الكتا ا ا العل ي ا ااة،
1424ها).
الشادان  ،أباو وسااماق وباراهيم" .التجيار أ أصااول الفقااه" حتقياال حم اد أساال هيتااو (ال جعااة األوا،
همشل :هار الفكر1403 ،ها).
اليا اانعاين ،رج ا ااد الا اارناق" .املي ا اانم" .حتقي ا اال أجي ا ا ال ا اار ل األرف ا ا  ،2 ( ،ب ا اادوت :املكت ا ا
اإلسالم 1403 ،ها).
اليااي ر  ،احلسااة باال رلا " .أ جااار أ أنيفااة وأصاامابه"( .ال جعااة ال اجيااة ،باادوت :رااا الكتا ،
1405ها 1985ا).
ال ماااو  ،أ ااد" .ياار مشااك ا الااار" .حتقياال يااعي األرجاايو  ،1 ( ،باادوت :الرسااالة1415 ،
ها).
ال ااوأ ،ساالي ان" .ياار خمتياار الروضااة" .حتقياال رجااد ا الايا ( ،ال جعااة األوا ،باادوت :الرسااالة،
1407ها).
ال ااوأ ،لاام الااديل ساالي ان" .التعيااة أ ياار األربعااة" .حتقياال أ ااد أااا  ،1 ( ،مكااة املكرمااة:
املكتجة املكية1419 ،ها).
رجد امليمل الج اداه  " ،واراد األصاول ومعا اد الفياول" .حتقيال ه .رلا احلك ا (  ،1يامعاة أا
القر 1409ها).
رجااد الوهااا  ،رجااد الوهااا املااالك " .املعوجااة رل ا م ا ه رااا املدينااة" .حتقياال حم ااد الشاااغع ،
(  ،2بدوت :الكت العل ية 1425ها).
العسااقالين ،أ ااد باال رل ا " .التلخاايص احلجااد أ ق اري أأاهي ا الراغع ا الكجااد" ،1 ( .باادوت:
الكت العل ية1419 ،ها).
العلو  ،رجد ا بل وبراهيم" .جشر الجنوه رل مرا السعوه"( .امل ر  :م جعة غمالة).
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ال ساي ،أبو أامد حم د بل حم د" .وأياص رلوا الديل"( .بدوت :هار املعرغة ،بدون جاريخ جشر).
ال ا اساي ،أب ا او أاما ااد حم ا ااد" .املستيا ااف أ رلا اام األصا ااول" (ال جعا ااة ال اجيا ااة ،با اادوت :هار الكت ا ا
العل ية).
ال اساي ،أب او أامااد حم ااد" .أساااح القياااح" .حتقياال ه .غهااد الساادأان( ،الريااا  :مكتجااة العجيكااان،
1413ها).
الفارا  ،ومساري " .اليما " .حتقيل أ د ر ار ،4 ( ،بدوت :العلم لل الية1407 ،ها).
الفت ااوأ  ،حم ااد" .ي اار الكوي ا املن ااد" .حتقي اال حم ااد السأيل ا  ،جسي ااه اااه( ،الري ااا  :العجيك ااان،
1418ها).
الفاراص ،حم اد باال احلسا " .العااد أ أصاول الفقاه" .حتقياال ه .أ اد املجاااري  ،2 ( ،الرياا  :يامعااة
اإلماا حم د بل سعوه اٌسالمية 1410ها).
الفراهيد  ،ا لي بل أ د " .يتا العة" .حتقيل ه .مهد املخسوم (مكتجة ا الل).
الفس ااو  ،يعق ااو ب اال س اافيان" .املعرغ ااة والت اااريخ" .حتقي اال أي اارا الع اار ( ،ال جع ااة ال اجي ااة ،ب اادوت:
ميسسة الرسالة1402 ،ها).
الفيوم  ،أ د بل حم د" .امليجا املند"( .ال جعة األوا ،بدوت :املكتجة العيرية 1417ها).
القراأ ،أ د" .ال د " حتقيل حم د أا ( ،ال جعة األوا ،بدوت :ال ر اإلسالم 1994 ،ا).
القراأ ،أ د بل وهريس" .أجوار ال وق أ أجواص الفروق( .:بدوت :را الكت ).
القا اراأ ،أ ااد ب اال وهري ااس" .جف ااائس األص ااول " .حتقي اال ر اااهل أ ااد ،1 ( ،مك ااة املكرم ااة :الج ااان
1416ها).
القراأ ،أ د" .العقد املنفوا أ ا يوص والع وا" .حتقيل ه .أ د ا اتم رجاد ا ( ،ال جعاة األوا،
املكتجة املكية 1420ها).
الق ا اراأ ،أ ا ااد" .يا اار جنقا ااي الفيا ااول أ ا تيا ااار ايفيا ااول" ،1 ( .با اادوت :الكت ا ا العل يا ااة،
1428ها).
القراأ ،يها الديل" .اإلأكاا أ متييس الفتااو رال األأكااا وجيارغات القاضا واإلمااا" .حتقيال
حم وه ررجوح( ،األنهرية للااس ،بدون جاريخ جشر).
القااسوين ،أباو رجاادا حم ااد باال يسيااد" .ساانل اباال مايااه" .حتقياال حم ااد رجااد الجااا ( ،وأياااص ال اااس،
1395ها).
الكاساااين ،أب او بكاار رااالص الااديل" .باادائا الياانائا "( .ال جعااة ال اجيااة ،باادوت :هار الكتااا العاار ،
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1982ا).
يرو ،ا اه " .أصول التشريا اإلسالم "( .ال جعة ال اجية ،بدوت :الدار العربية للكتا  ،بدوت).
الكفو  ،أبو الجقاص أيو بل موس " .الكليات"( .ال جعة ال اجية ،بدوت :ميسسة الرسالة 1419ها).
الكلوذاين ،حمفوظ بل أ د" .الت هياد أ أصاول الفقاه" .حتقيال مفياد أباو ر شاه( ،ال جعاة األوا ،أا
القر  :الجم العل 1406 ،ها).
السالم  ،1 ( ،ال ر ا ِإلسالم 2008 ،ا).
املانر  ،حم د" .ير التلقة" .حتقيل حم َّ د املختار ّ
ايفجااو  ،رجيااد ا باال مسااعوه" .التوضااي أ أ ا غ اوامل التنقااي "( .باادوت :هار الكت ا العل يااة،
1416ه)ا.
املرهاو  ،رالص الديل" .التمجد ير التمرير أ أصول الفقه" .حتقيل ه .رجد الر ل اجل يل و اريل
(  ،1السعوهية :مكتجة الريد).
املااسين ،أب او وب اراهيم ومساري ا باال أ ا " .خمتياار املااسين"( .ال جعااة األوا ،باادوت :هار الكت ا العل يااة
1419ه).
مساالم ،مساالم باال احلاااا " .املسااند الياامي املختياار املعااروا ب ا«صاامي مساالم»" .حتقياال حم ااد
رجد الجا ( ،بدوت :الااس العر ).
املقدس  ،أبو يامة" .ايفقال مال رلام األصاول" .حتقيال حم اوه ياابر( ،ال جعاة األوا ،املديناة املناور :
اجلامعة اإلسالمية 1432ها).
املقدس ا  ،حم ااد ب اال مفلا ا " .أص ااول الفق ااه" .حتقي اال ه .غه ااد الس اادأان( ،ال جع ااة األوا ،الري ااا :
مكتجة العجيكان1420 ،ها).
املقار  ،حم ااد" .القواراد" .حتقياال أ اد باال ياد (  ،1مكااة املكرماة :يامعااة أا القار  ،مريااس وأياااص
الااس).
النفا ا اراو  ،أ ا ااد" .الفواي ا ااه ال ا اادواين رلا ا ا رس ا ااالة اب ا اال أ ني ا ااد الق ا اادواين"( .ب ا اادوت :هار الفك ا اار،
1415ها).
النوو  ،أبو نيريا حم الديل بل يرا" .اد وق ير امله "( .مير :امل جعة املندية).
ا يت  ،يها الديل أ د" .حتفة ايفتا بشر املنها "( .هار وأياص الااس العر 1357ها).
اليمييب ،القاض ريا " .جرجيا املادارك وجقريا املساال " .حتقيال ابال جاويات ال ناا و اريل،
(  ،1ايف دية ا امل ر  :م جعة غمالة).
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al'asula". tahqiq 'ahmad eazw ،(t1 ،biruta: alkitab alearabi ،1419h).
shawman ،di. eabas. "msadir altashrie al'islamy". (altabeat al'uwalaa ،alqahirta:
aldaar althaqafiat 1420h).
alshiyraziu ،'iibrahima. "allamae fi 'usul alfaqha" (altabeat althaaniat ،biruta: dar
alkutub aleilmiat ،1424h).
alshayrazi ،'abu 'iishaq 'iibrahim. "altubsirat fi 'usul alfaqha" tahqiq muhamad
hasan hitu (altibeat al'uwalaa ،damashq: dar alfikr ،1403h).
alsaneani ،eabd alrazaq. "almsnfa". tahqi habib alrahmun al'aezami ،(t2 ،biruta:
almaktab al'iislami ،1403h).
alsiymriu ،alhusayn bin eulay. "akhbar 'abi hanifat wa'ashabha". (altabeat
althaaniat ،birut: ealam alkutub ،1405h 1985m).
altahawi ،'ahmd. "shrh mushakil alathar". tahqiq shueayb al'arniwwt ،(t1 ،birwt:
alrisalat ،1415 h).
altuwfi ،sulayman. "shrah mukhtasir alrwd". tahqiq eabd allah altarkiu ،(altabeat
al'uwalaa ،birut: alrasalat ،1407h).
altuwfi ،najam aldiyn sulayman. "alitaeyin fi sharah al'arbaeina". tahqiq 'ahmad
haji ،(t1 ،makat almukarimata: almaktabat almakiat ،1419h).
eabd almumin albghdady ،"qwaeid al'usul wamueaqid alfusul". tahqi da. ealia
alhakmi (t1 ،jamieat 'am alquraa 1409h).
eabd alwahab ،eabd alwahhab almalki. "almueawnat ealaa madhhib ealam
almadiynta". tahqiq muhamad alshaafiei ،(t2 ،biruta: alkutub aleilmiat 1425h).
aleusqlani ،'ahmad bin euli. "altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabir".
(t1 ،biruta: alkutub aleilmiat ،1419h).
alealawi ،eabd allah bin 'iibrahima. "nshuri albunud ealaa maraqi alsueuda".

- 656 -

187 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

(almaghrb: mutbaeat fidalata).
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alghizali ،'abu hamid mahmad. "almustasfaa fi eilm al'usul" (altabeat althaaniati ،
biruta: dar alkutub aleilmiat).
alghizali ،'abu hamid muhamad bin muhmd. "asas alqyas". tahqiq da. fahd
alsudahanu ،(alriad: maktabat aleabaykan ،1413h).
alfarabi ،'iismaeila. "alsahah taj allughat wasahah alearabyt". tahqiq 'ahmad eutar ،
(t4 ،biruta: aleilm lilmalayin ،1407h).
alfatuhi ،muhmad. "shrah alkawkab almaniyra". tahqiq muhamad alzhily ،nazih
himada ،(alryad: aleabaykan ،1418h).
alfura'u ،muhamad bin alhusay. "aliedat fi 'usul alfqh". tahqiq da. 'ahmad
almubariki ،(t2 ،alriyad: jamieat al'imam muhamad bin sueud aunslamyt
1410h).
alfarahidiu ،alkhalil bin 'ahmad. " kitab aleayna". tahqiq da. mahdi almakhzumii
(mkatabat alhalal).
alfasawi ،yaequb bin sufyan. "almuerifat waltaarikha". tahqiq 'akram aleamrii ،
(altabeat althaaniatu ،biurut: muasasat alrasalat ،1402h).
alfiumi ،'ahmad bin muhmd. "almisbah almanir". (altabeat al'uwalaa ،biruta:
almaktabat aleisriat 1417h).
alqirafi ،'ahmad bin 'iidris. "aldhkhirat" tahqiq muhamad hujy ،(altabeat al'uwalaa ،
biuruta: algharb al'iislami ،1994m).
alqarafi ،'ahmad bin 'iidris. "anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqa:. (byuruta: ealam
alkutb).
alqirafi ،'ahmad bin 'iidris. "nfayis al'usul fi sharah almahsula". tahqiq eadil
'ahmad ،(t1 ،makat almukarimt: albaz 1416h).
alqarafiu ،'ahmad. "aleaqd almanzum fi alkhusus waleumuma". tahqiq da. 'ahmad
alkhatm eabd allaha ،(altabeat al'uwalaa ،almaktabat almakiat 1420h).
alqirafiu ،'ahmad. "shrah tanqih alfusul fi aikhtisar almahsul". (t1 ،birut: alkutub
aleilmiat ،1428h).
alqarafiu ،shihab aldiyn. "al'iihkam fi tamyiz alfatawaa ean al'ahkam watasarufat
alqadi wal'iimam". tahqiq mahmud ernws ،(al'azhariat liltarathi ،bidun tarikh
nshr).
alqzwyni ،'abu ebdallah muhamad bin yzyd. "snn abn majh". tahqiq muhamad
eabd albaqy ،('ihya' altarath ،1395 h).
alkasani ،'abu bakr eala' aldiyn. "bdayie alsanayie fi tartib alshraye". (altabeat
althaaniati ،biaruta: dar alkitab alearby ،1982m).
kuru ،alhadi. "asul altashrie al'islamy". (altabeat althaaniati ،biaruta: aldaar
alearabiat lilkitabi ،bayruta).
alkifwi ،'abu albaqa' 'ayuwb bin muwsaa. "alkuliata". (alatibeat althaaniati ،
biaruta: muasasat alrisalat 1419h).
alkuludhani ،mahfuz bin 'ahmad. "altamhid fi 'usul alfaqha". tahqiq mufid 'abu
eamashha ،(altabeat al'uwlaa ،'ama alquraa: albahth aleilmi ،1406h).
almaziri ،muhmd. "shrah altlqyn". tahqiq mhmmad almukhtar alsslamy ،(t1 ،
algharb al'iislamy ،2008m).
almahbubi ،eubayd allah bin maseud. "altawdih fi hali ghawamid altanqiha".
(byruta: dar alkutub aleilmiat ،1416h).
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almardawi ،eala' aldiyn. "altahbir sharah altahrir fi 'usul alfqh". tahqiq di. eabd
alrahmin aljabrin wakharin (t1 ،alsaeudiat: maktabat alrushd).
almazni ،'abu 'iibrahim 'iismaeil bin yahi. "mkhatasir almazny". (altabeat al'uwlaa ،
biruta: dar alkutub aleilmiat 1419h).
maslimun ،muslim bin alhujaju. "almasanad alsahih almukhtasir almaeruf bi sahih
mslm". tahqiq muhamad eabd albaqi ،(byruta: alturath alearabi).
almaqdsi ،'abu shamat. "almuhaqaq min eilm al'asula". tahqiq mahmud jabir ،
(altabeat al'uwlaa ،almadinat almunawrata: aljamieat al'iislamiat 1432h).
almaqdasi ،muhamad bin maflh. "asul alfqh". tahqiq da. fahd alsadahanu ،
(altabeat al'uwalaa ،alriyad: maktabat aleabaykan ،1420h).
almaqri ،muhamada. "aliquaeda". tahqiq 'ahmad bin hamid (t1 ،makat almukrmt:
jamieat 'am alquraa ،markaz 'iihya' altrath).
alnafrawi ،'ahmad. "alfawakih aldawani ealaa risalat abn 'abi zayd alqirwany".
(byrut: dar alfikr ،1415h).
alnawwi ،'abu zakariaa muhia aldiyn bin sharfa. "almajmue sharah almahdhba".
(msira: almutbaeat almuniriat).
alhitami ،shihab aldiyn 'ahmad bin hajar almaki. "thifat almuhtaj bisharh
alminhaja". (dar 'iihya' alturath alearabi 1357h).
alyahsibiu ،alqadi eayad. "tratib almudarik wataqrib almasalik". tahqiq abn tawit
altanajii wakharina ،(t1 ،almhmdyt almaghriba: mutbaeat fidala).
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